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Protocol 
Opvang bieden conform RIVM richtlijnen en maatregelen  

d.d. 12 oktober 2020 

 

Dit protocol is bedoeld voor onze opvanglocaties om volledig opvang te bieden aan kinderen 
conform de contractdagen die door ouders bij KION zijn ingekocht.  
 
Locaties moeten zo veilig mogelijk worden ingericht, zodat jullie goed en veilig je werk kunnen doen 
zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de opvang van de kinderen. 

 
Algemene RIVM richtlijn veiligheidsrisico’s: 

De  richtlijnen van het RIVM zijn 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 hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te 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 er een melding wordt gedaan bij de GGD indien ze meer 

dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben 

• Was je handen  
o Tenminste 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed drogen 
o Voordat je naar buiten gaat, als je weer thuiskomt, als je je neus hebt gesnoten, 

natuurlijk voor het eten en nadat je naar de wc bent geweest 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg. Was daarna je 
handen 

• Schud geen handen 

• Niet aan je gezicht zitten 

• Bij klachten blijf je thuis 

• Mondneusmaskers dragen in de uitvoering van het pedagogisch werk wordt afgeraden 
 
GGD Gelderland Zuid heeft een Coronateam voor scholen en kindercentra ingericht. 
Clustermanagers kunnen hier terecht voor vragen. Contactgegevens zijn terug te vinden in het 
stappenplan. 
 
Meer informatie vind je hier: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-
gastouders 
 
Tevens geldt voor ons allen: gebruik je gezonde verstand. Zorg goed voor elkaar en help elkaar bij het 
naleven van de gedragsnormen. 
 
  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/kinderopvangorganisaties-en-gastouders
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Dit protocol biedt jullie richtlijnen om te kijken naar de omgangsvormen en inrichting van jullie 
locaties. Loop deze dus zorgvuldig na binnen je locatie en maak samen met je team, en waar nodig 
met ouders en kinderen hierover afspraken.  
In dit protocol vind je richtlijnen over: 

1. Inrichting 
2. Hygiëne 
3. Omgangsvormen collega’s 
4. Omgangsvormen ouders 
5. Thuisblijfregels 

 
 

1. Inrichting 

1.1 Kijk binnen je locatie goed naar de inrichting. Zorg dat je hierbinnen de 1,5 
meter afstand zoveel mogelijk kunt naleven tussen collega’s. 

1.2 Kijk naar looproutes, zodat je zo min mogelijk collega’s tegen komt. 

1.3 Gebruik alle ruimtes die tot je beschikking staan in een gebouw om het 
aantal kinderen en volwassenen te beperken per ruimte. 

1.4 Bedenk of je op jouw locatie wellicht gebruik kan maken van buitenbedjes. 

1.5 Zorg dat de (binnen- en buiten)ruimte waar de opvang plaatsvindt het 
toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren, bijvoorbeeld door de ruimte 
anders in richten of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 
PM’er) te doen. Kijk kritisch of extra volwassenen haalbaar zijn. Een 
ambulant begeleider heeft hierbij natuurlijk een hele andere rol dan een 
voorleesoma. 

1.6 Splits zo veel mogelijk op in een vaste samenstelling en zet tafels uit elkaar, 
zodat je met een kleine groep aan tafel zit (eventueel in etappes activiteit of 
eten). 

1.7 Houd 1,5 meter afstand tot je collega’s. 

1.8 Zorg voor een digitale (oor)thermometer, zodat je een kind eventueel kan 
temperaturen. 

1.9 Ook is er een RIVM-richtlijn Binnen- en buitenmilieu voor de kinderopvang 
waarin o.a. adviezen over luchten en ventileren zijn opgenomen. 
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso 

 

 

2. Hygiëne 

2.1 • Was je handen tenminste 20 seconden lang met water en zeep, 
daarna handen goed drogen. Zie verder 2.6. 

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 
daarna weg, was daarna je handen. 

• Schud geen handen. 

https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso
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• Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen 
bij kinderen vanwege het gevaar van vergiftiging door inname van 
deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van 
besmetting. 
 

2.2 Reinig de telefoon, iPads, toetsenbord regelmatig / na gebruik. 

2.3 Reinig handcontactpunten regelmatig, bijvoorbeeld deurklinken, 
handgrepen van kastjes etc. 

2.4 Reinig de wc na gebruik. 

2.5 Speelgoed wat je niet kunt reinigen, wordt nu niet gebruikt. Voor ander 
speelgoed geldt, maak ook dit na gebruik schoon. 

2.6 Wanneer was je je handen:  
o Voordat je naar buiten gaat en als je weer naar binnen gaat. 
o Als je je neus of die van een kind hebt gesnoten. 
o Als je met je handen aan je gezicht hebt gezeten  
o Voor en na het eten. 
o Nadat je naar de wc bent geweest, een luier hebt verschoond of 

een kind hebt geholpen met naar de wc gaan. 

2.7 Was de handen van de kinderen ook bij binnenkomst op de opvang en voor 
vertrek naar huis. 

2.8 Gebruik plastic handschoenen bij het verschonen van kinderen of hulp bij 
het toilet. Na gebruik gooi je deze weg. Gebruik per verschoonronde 
minimaal één paar plastic handschoenen en was na elke verschoning je 
handen. 

2.9 Zet kinderen zo aan tafel dat ze niet elkaars bestek, bord, eten, beker 
kunnen pakken. Zorg voor bakjes met beleg voor elk kind, of smeer als PM 
het brood en deel dit uit. (Zo min mogelijk  met je handen aan het eten.) 

 

 

3. Omgangsvormen collega’s onderling 

3.1 Bekijk of het nodig is om plexiglas aan te brengen op kantoor waar 
meerdere volwassenen moeten werken. Voor MAO geldt dat zij indien 
mogelijk thuis werken 

3.2 Plak op kantoor de afstand van 1,5 meter tot het bureau af op de grond. 

3.3 Kijk naar de pauzemogelijkheden. Zorg dat er 1,5 meter afstand bewaard 
kan worden. Maak eventueel gebruik van verschillende ruimtes voor de 
pauze. 

3.4 Na je werk, ga je meteen naar huis. Zoek elkaar niet onnodig op, blijf in je 

eigen groepsruimte. 
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3.5 Team overleggen kunnen face-to-face plaatsvinden, mits de 1,5 meter 
afstand geborgd kan blijven. Als dit niet het geval is dan kan een 
teamoverleg online of telefonisch verlopen.   

3.6 Bespreek met je clustermanager of en hoe het mogelijk is om 

kindbesprekingen of groepsoverleggen te voeren.  

Als je deze wilt voeren: doe dit bij voorkeur online of via de telefoon. Houd 

rekening met de AVG: neem geen kindgegevens mee naar huis en bespreek 

kinderen achter gesloten deuren. Leg aantekeningen vast in een beveiligde 

omgeving en niet op je eigen computer of usb-stick. 

Online mogelijkheden:  

- Conference gesprek (overleg via mobiele telefoons, waarvan tenminste 

één iPhone.)  

- Facetime (overleg via iPhones).  

- Teams vergadering is nog niet voor iedereen bruikbaar. Houd hiervoor 

de info in de gaten op Kiek. Zie weten en regelen / ict / Teams 

vergadering .  

Gebruik voor kindbesprekingen géén Whatsapp of Zoom. De veiligheid van 

persoonsgegevens is via deze hulpmiddelen niet gegarandeerd.  

Indien je de gepaste afstand kunt bewaren en alle deelnemers gezond zijn, 

kun je kindbesprekingen op locatie voeren met een beperkt aantal 

personen. Houd dan rekening met de 1,5 meter afstand en de andere 

hygiënemaatregelen. 

3.7 Maak afspraken over wanneer je met de kinderen naar buiten gaat. 

Bijvoorbeeld door de groep op te splitsen en met 1 PM naar buiten te gaan. 

 

3.8 Maak goede afspraken met school over het halen en brengen van de 

kinderen (BSO) en hoe dit gaat binnen de 1,5 meter richtlijn. 

 

4. Omgangsvormen ouders 

4.1 Probeer, ondanks alle maatregelen ouders zo vriendelijk mogelijk te blijven 
ontvangen. 

4.2 We maken ouders erop attent dat we ervan uit gaan dat zij en hun 
huisgenoten geen klachten hebben als ze hun kind brengen. Zie voor meer 
informatie www.rivm.nl/documenten/triage-bezoekers.   

4.3 Dringend advies aan ouders om een mondneuskapje te dragen bij het 
brengen en halen. Ook andere bezoekers adviseren we een mondneuskapje 
te dragen bij het betreden van de locatie. 

4.4 Ouders komen niet op de groep. Voor verjaardagen geldt dus ook dat ouders 
daar nu niet bij kunnen zijn. Maak dus foto’s voor het Ouderportaal. 
Eventueel kan er een feestje buiten gevierd worden, laat ouder(s) dan wel 
afstand houden.   

https://kiek.kion.nl/weten-en-regelen/weten-en-regelen/teams-vergadering


 

 Pagina 5 van 8 
 

Protocol 
Opvang bieden conform RIVM richtlijnen en maatregelen  

4.5 Bekijk of het nodig is om ergens tape aan te brengen op de grond om 
bijvoorbeeld zones aan te geven. 

4.6 Maak afspraken met ouders dat kinderen alleen gebracht worden, dus 
zonder extra volwassenen of kinderen, die daar geen opvang gebruiken. 

4.7 Houd de overdracht zo kort mogelijk! Maak juist daarom nu nog extra 

gebruik van het Ouderportaal. Dit geldt voor ouders en PM. We vragen 

ouders belangrijke zaken via het Ouderportaal te melden. 

TIP: het Ouderportaal heeft een dicteerfunctie. Heb je geen tijd om een 

bericht te typen, spreek het dan in. 

 

4.8 Bekijk of het binnen jouw locatie nodig is om afspraken met ouders te 

maken over het brengen in shifts. Dit om te voorkomen dat er te veel 

volwassenen tegelijk aanwezig zijn.  

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

Ouders die vanwege klachten die passen bij het coronavirus en het wachten 
op de testuitslag thuis moeten blijven, mogen hun kinderen niet zelf 
brengen of halen.  
 

4.9 Baby’s worden via de maxi cosi, het evacuatiebedje of een wieg 

overgedragen. Dus niet van hand tot hand. 

4.10 Informeer ouders hier vooraf over zodat dit duidelijk is. Hang deze (visuele) 
informatie op in alle locaties. 

4.11 Het kennismakingsgesprek kan buiten de groep plaatsvinden met 
inachtneming van de afstandsregels. Probeer ouders zoveel mogelijk te laten 
zien, bijvoorbeeld via een raam of met foto’s. Er is ook een mogelijkheid een 
online rondleiding te maken en deze via de afdeling communicatie op de 
locatiepagina van de website te laten plaatsen. 

 

5. Thuisblijfregels 

5.1 Gezondheid kinderen 
Het RIVM heeft een handreiking opgesteld voor neusverkouden kinderen. 
Zie voor deze handreiking: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-
kinderen 
Daarnaast is er door BOink een beslisboom in samenwerking met het RIVM 
opgesteld die kan helpen bij het wel of niet toelaten van een kind op de 
kinderopvang: https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-
kinderen-toelaten  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
https://www.boink.info/download-beslisboom-verkouden-kinderen-toelaten
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Algemene maatregelen voor alle leeftijden: 
Alle kinderen, van 0 t/m 12 jaar, mogen met neusverkoudheidsklachten naar 
de kinderopvang, behalve:  

o als zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij 
COVID-19 hebben; 

o als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde 
COVID-19 infectie;  

o als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) 
o corona klachten ook koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid 

heeft en er is nog geen negatieve testuitslag. 
Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer 
hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn 
 
Testen 
Kinderen t/m 12 jaar hoeven niet getest te worden voor corona, tenzij zij: 

o Ernstig ziek zijn; 
o huisgenoot of contact zijn van een bewezen COVID-19-patiënt; 
o Behoren tot de risicogroepen. (Zie:  
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen) 
o Uitmaken van een uitbraakonderzoek  

Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen  
 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden 
en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis 

• Als iemand in het huishouden van het kind getest is op COVID-19 en 
negatief blijkt, of als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag het 
kind weer naar de opvang. 

• Als iemand in het huishouden van het kind getest is op COVID-19 en 
positief blijkt, moet het kind wachten dat die persoon 24 uur 
klachten vrij is en dan 10 extra dagen thuisblijven.  

• Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma 
heeft en dit een herkenbaar beeld is, dan kan het kind na overleg 
tussen ouder en houder naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten 
veranderen moet het kind thuisblijven tot de (nieuwe) klachten 
voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is teruggekeerd. Het 
RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan advies 
geven in specifieke situaties, zie: https://lci.rivm.nl/langdurig-
neusverkouden-kinderen  

• In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of 
kinderen op een locatie dient de GGD afdeling 
infectieziektebestrijding te worden geïnformeerd. Als uit de test van 
de GGD blijkt dat er drie of meer besmettingen zijn, dan pakt de 
GGD de regie in de te nemen bijzondere maatregelen op de locatie 
en de communicatie naar ouders en medewerkers. 

• Zie ook: https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-
op-kindercentra-en-basisscholen 

•  Voor ouders en kinderen die terugkeren 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 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen
https://lci.rivm.nl/handreiking-uitbraakonderzoek-covid-19-op-kindercentra-en-basisscholen
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naar oranje of rood. Voor kinderen tot en met 12 jaar geldt als 
uitzondering dat zij wel naar kinderopvang, (kinderdagopvang, BSO 
en gastouderopvang), naar school en sport mogen, tenzij zij 
coronagerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts 
en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun 
eigen 10 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen.         

5.2 Gezondheid personeel 

• Bij (milde) klachten zoals hieronder genoemd blijf je thuis en laat je je 
testen. Iedereen vanaf 13 jaar met corona-gerelateerde klachten kan 
zich laten testen. Het gaat om (milde) klachten als: 

o Hoesten; 
o Neusverkoudheid; 
o Loopneus; 
o Niezen; 
o Keelpijn; 
o Verhoging of koorts (vanaf 38 graden);  
o Plotseling verlies van reuk of smaak 

• Heb je symptomen die voor jou herkenbaar zijn als hooikoorts, astma of 
allergie? Neem dan hiervoor medicijnen om te controleren of het om 
inderdaad hooikoorts, astma of allergie gaat. Als de medicijnen de 
klachten wegnemen, dan gaat inderdaad om hooikoorts, astma of 
allergie en mag je aan het werk. Verhoging of koorts is geen symptoom 
van hooikoorts, astma of allergie. 

• Het maken van een afspraak voor het testen kan rechtstreeks bij de 
GGD. Voor meer informatie over het testen zie de procedure testen op 
Corona voor KION-medewerkers op Kiek. 

• Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis. In 
geval van een gastouder ontvangt deze in afwachting van de testuitslag 
geen kinderen of andere volwassenen thuis. 

o Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het 
werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen. 

o Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 7 
dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook 
ten minste 24 uur helemaal weg zijn, mag de medewerker 
weer aan het werk. 

• Kijk voor meer informatie in de beslisboom 12+ voor medewerkers: 
www.boink.info/coronavirus-kinderopvang 

• In het geval dat een medewerker/gastouder (in overleg met de 
bedrijfsarts/behandelend arts) besluit om niet getest te worden, mag de 
medewerker/gastouder weer aan het werk als zij tenminste 24 uur 
klachtenvrij is. 

• Als iemand in het huishouden van het personeelslid koorts (38 graden of 
hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het personeelslid thuis.  

• Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: de gastouder mag opvang 
blijven bieden als een huisgenoot (vanaf 13 jaar) van de gastouder 
verkoudheidsklachten heeft en deze huisgenoot niet in contact komt 
met ouders en de kinderen die worden opgevangen. Als de eigen 
kinderen van de gastouder van 0 t/m 12 jaar neusverkoudheidsklachten 
hebben - zoals onder punt 5.1 beschreven – mag de gastouder op 
reguliere wijze wel opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht 

https://kiek.kion.nl/werken-op-de-groep/werken-op-de-groep/coronalab-extra-testcapaciteit
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welke leeftijd) van de gastouder koorts (38 of hoger) en/of 
benauwdheidsklachten heeft, kan er géén opvang worden geboden. 

• Als de testuitslag negatief is of als iedereen binnen het huishouden 24 
uur geen klachten heeft, mag de medewerker/gastouder weer naar het 
werk c.q. mag er weer gastouderopvang in eigen huis plaatsvinden 

• Als iemand in het huishouden van de medewerker of gastouder getest is 
op COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet de medewerker 
wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 10 extra dagen 
thuisblijven c.q. de gastouder kan geen opvang bieden tot 24 uur nadat 
die persoon klachtenvrij is plus 10 dagen (dit is langer dan de 7 dagen als 
de medewerker/gastouder zelf positief is getest, vanwege de 
incubatietijd). Zie voor informatie: 
https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis 
 

• Medewerkers/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de 
RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In 
overleg met leidinggevende en de bedrijfsarts/behandelaar gaan zij 
andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie of 
groep, waarbij wordt gelet op het houden van 1,5 meter afstand tot 
volwassenen en kinderen én hygiëne.  

• Medewerkers/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 of groep, waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op 
het houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op 
hygiëne. De medewerker gaat hierover in overleg met 
bedrijfsarts/behandelaar. 

• Medewerkers/gastouders die zwanger zijn voeren vanaf het laatste 
trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 
1,5 meter afstand van anderen (zowel kinderen als volwassenen) te 
houden. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar wordt vervangend 
werk gezocht.  

• Medewerkers/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een 
oranje of rode risicokleur, moeten bij thuiskomst 10 dagen in 
quarantaine. Gastouders kunnen in deze periode geen opvang bieden. 
Dit geldt ook als de risicokleur tijdens de reis is veranderd naar oranje of 
rood. 

  

 

https://lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis

