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Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 04-03-2021 

 

Inleiding 

 

Dit protocol is opgesteld door Ikky, als locatie specifiek protocol, naar aanleiding van het algemene protocol 

opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, 

BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW.  

Het RIVM heeft een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM opgesteld waarin de 

maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs 

om de verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. In dit protocol 

Kinderopvang zijn de maatregelen opgenomen zoals die gelden voor de locaties van Ikky. Bij het werken in 

tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van deze 

locatie, de adviezen uit het Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt.  

 

Algemene maatregelen 

 

• De voorschool Kompas is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend.  

• De voorschool Goudsbloemweg is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend. 

• De kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar) is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig geopend. 

• De buitenschoolse opvang (BSO) blijft alleen geopend voor het bieden van noodopvang aan kinderen 

waarvan één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege 

bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.  

 

De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek kader Kinderopvang en 

scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector.  

 

De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:  

 

1. Afstand houden.  

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

• Tussen de medewerker(s) en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar ook in de 

gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.  

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

• Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een 

mondneusmasker.  

• Houd je bij de school tijdens het halen van de BSO-kinderen aan de maatregelen die de school heeft 

getroffen. Advies is om een mond-neus masker te dragen als wij op het schoolplein wachten tussen de 

andere ouders. 

 

2 . Hygiënevoorschriften.  

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang:  

• Zorg dat zowel jijzelf als de kinderen een goede handhygiëne aanhouden. Zorg voor water en zeep. 

Faciliteer het handen wassen in ieder geval:  

-bij aankomst op opvang 

-na het buiten spelen 

about:blank
about:blank
about:blank


 

- 2 -  04-03-2021 
 

-voor het (klaarmaken van) eten 

-na toiletbezoek 

-na contact met dieren 

-bij vieze of plakkerige handen.  

• Communiceer met elkaar, ouders en kinderen (waar mogelijk) over de hygiënemaatregelen en laat 

iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen:  

-zit niet met je handen aan je gezicht 

-schud geen handen 

-hoest of nies in je elleboog 

-gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg 

• Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- 

en nieshygiëne aan te houden.  

• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en 

speelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep 

(bijvoorbeeld allesreiniger).  

• Zorg dat je (indien van toepassing) apart pauze houdt, zorg dat je zo min mogelijk uit het eigen lokaal 

afkomt, houdt geen pauze met een collega tenzij dit buiten is en op 1,5 meter afstand. Houdt ook 

afstand in de gezamenlijke (pauze)ruimtes/ toilet(ten)/etc.  

• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere 

schoonmaakprotocol.  

• De late dienst is de medewerker die verantwoordelijk is voor het toezien dat deze hygiënemaatregelen 

door iedereen worden nageleefd.  

• Reinig je handen met water en zeep. Zo kun je ziektewekkers verwijderen. Handenwassen werkt het 

beste bij de preventie van besmetting.  

• Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van 

vergiftiging door inname van deze middelen.  

 

 3. Ventilatie en binnenklimaat  

• Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met 

mechanische ventilatiesystemen.  

• Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere 

mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het 

buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.  

 

4. Besmetting op locatie  

In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt dit gemeld aan 

Deborah of Rhea.  

 

 

Maatregelen voor kinderen:  
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en testbeleid vanaf 8 februari 

aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij 

moeten met alle klachten passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij 

verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit hoeft niet als ze af en toe 

hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts hebben zonder koorts en 

benauwdheid.  

1. Kinderen wel naar de opvang:  

Kinderen (van 0-4 jaar) mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) 

of bekende hooikoortsklachten of astma naar de kinderopvang, behalve:  
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• als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en 

hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;  

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

• als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 

graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.  

• als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een 

kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar 

opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. 

Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus 

vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of 

zus niet meer naar de opvang.  

• Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag, kan je gebruik maken van de 

beslisboom.  

• Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de 

gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en management 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.  

• voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat huisgenoten moeten thuisblijven als het kind behalve 

neusverkoudheid óók koorts en/of benauwdheid heeft. 

 

2. Thuisblijfregels voor kinderen: 

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:  

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

verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test.  

• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) 

en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.  

• Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor 

COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.  

• Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een 

positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. 

Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact 

met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen 

risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is 

en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige 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 op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode 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 zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten 

kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie 

mag.  

• Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact 

(dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur 

binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het 

kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de 

besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de 

quarantaineperiode 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 zich toch klachten ontwikkelen.  

• 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. Vanaf de 

5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de 
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quarantaineperiode 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 zich toch klachten 

ontwikkelen. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.  

3. Testbeleid kinderen:  

Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:  

• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan 
incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een negatieve 
testuitslag weer naar de opvang; 

• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de huisarts; die kan besluiten 
om het kind te laten testen; 

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot (categorie 1-contact) is van 
iemand die COVID-19 heeft; 

• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact (categorie 2 of 3) is van iemand 
die COVID-19 heeft; 

• de GGD testen adviseert omdat het  kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 

Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met de toevoeging dat zij ook al een dringend testadvies hebben bij 
verkoudheidsklachten. 

Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur volledig 
klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e ziektedag in het geval van aanhoudende milde 
klachten), en niet om andere redenen thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer 
naar kinderopvang of school.  

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

4. Beperk het contact tussen groepen kinderen:  

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang, ontstaat er risico op besmetting van 

de contacten van deze persoon. Om het aantal besmettingen te beperken zijn de maatregelen t.a.v. het bron- 

en contactonderzoek voor kinderen en de quarantainerichtlijnen aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat 

grote groepen kinderen bij één positieve coronatest (bij een medewerker of ander kind) op de locatie in 

quarantaine moeten. Daarom is het van groot belang om het aantal contacten per kind en medewerker zoveel 

mogelijk te beperken. 

 

Voorschool Kompas 

Wij hebben er voor gekozen onze groepen als volgt te compartimenteren, waarbij het uitgangspunt is, dat je 

zoveel mogelijk in je eigen groepsruimte/lokaal blijft: 

 

• Voorschool: Rebecca 

• Achter de hand Joey / Tiffany D. 

• gezamenlijke ruimtes school 

• gezamenlijke buitenruimtes school 

 

Algemene regels, beperk zoveel mogelijk en/of houdt je aan de volgende maatregelen: 

• je blijft zoveel mogelijk in je eigen lokaal 

• het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen: spreek onderling tijdsblokken af waarin je 

gebruik maakt van de tuin met je eigen stamgroep. Met school afstemmen, dat je niet tegelijk 

buitenspeelt. 

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

 

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

Wij hebben er voor gekozen onze groepen als volgt te compartimenteren, waarbij het uitgangspunt is, 

dat je zoveel mogelijk in je eigen groepsruimte/lokaal blijft: 

 

• Voorschool: Anja / Denise 

• Achter de hand Tiffany D. / Joey 

• gezamenlijke ruimtes school 

• gezamenlijke buitenruimtes school 

 

Algemene regels, beperk zoveel mogelijk en/of houdt je aan de volgende maatregelen: 

• je blijft zoveel mogelijk in je eigen lokaal 

• het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen: spreek onderling tijdsblokken af waarin je 

gebruik maakt van de tuin met je eigen stamgroep. Met school afstemmen, dat je niet tegelijk 

buitenspeelt. 

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

 

Dagopvang/voorschool Goudsbloemweg 

Wij hebben er voor gekozen onze groepen als volgt te compartimenteren, waarbij het uitgangspunt is, dat je 

zoveel mogelijk op je eigen vleugel én in je eigen groepsruimte blijft: 

 

• 0-2 vleugel: Inez, Mandy, Lisa, Fatima, Joke, Ramyra, Tugce, Diana  

• 2-4 vleugel: Chantal, Nadia, Samantha, Esther, Astrid 

• 0-4: bij calamiteiten en/of door ziekte of andere zaken mogen de volgende personen op alle groepen 

staan: Mandy, Yasmine, Inez, Fatima, Esther, Diana, Jose, Deborah (ook bij voorkeur in deze volgorde) 

• Voorschool: Saskia Z. / Maaike, achter de hand Joey / Tiff D.      

• gezamenlijke ruimtes 

• gezamenlijke buitenruimtes 

• Indien je als beroepskracht niet staat ingeroosterd, dan werk je thuis, maar ben je op je rooster dag 

wel oproepbaar van 7.00-18.30! 

 

Algemene regels, beperk zoveel mogelijk en/of houdt je aan de volgende maatregelen: 

• je blijft zoveel mogelijk op je eigen vleugel 

• gezamenlijke ruimtes worden zo min mogelijk gebruikt, de vroege dienst van de vleugel zorgt dat alle 

voedingsmiddelen die nodig zijn, in de ochtend uit de centrale keuken worden gehaald, hierna hoeft 

de keuken dan bij voorkeur niet meer betreden te worden. 

• Neem bij voorkeur alleen pauze. De pauzeruimte mag door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, in de 

centrale keuken mag door 1 persoon tegelijk pauze worden gehouden. Wil je samen pauze houden, 

doe dit dan bij voorkeur buiten op 1,5 meter. 

• Beperk het contact tussen de kinderen, medewerkers en ouders van verschillende stamgroepen, zelfs 

indien het een broertje of zusje betreft. 

• Indien je met de kinderen gebruik wilt maken van de centrale hal, dan gebeurt dit uitsluitend door 1 

stamgroep tegelijk. De materialen waarmee gespeeld is, worden na gebruik gereinigd. Er wordt 

gelucht en een eventuele volgende groep mag pas weer na minimaal 15 minuten gebruik maken van 

de hal.  

• het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen: spreek onderling tijdsblokken af waarin je 

gebruik maakt van de tuin met je eigen stamgroep. 

• het openen en sluiten met samengevoegde groepen beperk je tot het minimum 



 

- 6 -  04-03-2021 
 

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

• Wij bieden momenteel geen plek aan stagiaires, behalve onze peuterstagiaire ivm de “zwaarte van de 

groep”.  

 

Voorschool Goudsbloemweg: 

 

• Alle voorschoolkinderen worden om 8.30 buiten bij de centrale ingang opgevangen en om 12.15 uur 

door hun ouders weer bij de eigen deur opgehaald.  

• Ouders dragen hun kinderen niet fysiek over aan de beroepskracht, de peuters lopen zoveel als 

mogelijk zelf naar binnen of worden over een barrière getild. Ouders blijven achter het hek! 

•  De voorschool zorgt dat ze eventuele voeding, of andere benodigdheden uit de centrale keuken en/of 

de opslagruimtes direct in de ochtend pakken, zodat het lokaal alleen verlaten hoeft te worden voor 

bijvoorbeeld een toiletbezoek.  

• Tussen 8:45 uur en 1215 uur, blijft de groep zoveel mogelijk in hun eigen lokaal en voorkomen 

onnodige contactmomenten met andere groepen.  

• Overdracht geschiedt waar nodig via het ouderportaal/tablet en/of telefonisch van te voren met de 

ouder.  

• De medewerkers spreken onderling af wie er gedurende de ochtend voor zorg draagt dat de hygiëne 

maatregelen worden opgevolgd.  

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

 

0-2 vleugel: 

• Alle kinderen van de 0-1 groepen worden gebracht via de hoofdingang, alle kinderen van de 1-2 

groepen worden door ouders, via de tuin naar de Tuimelaarsgroep gebracht. 

• Ouders dragen hun kinderen niet fysiek over aan de beroepskracht, de baby’s kunnen worden 

aangegeven via een Maxi-Cosi of op een kleedje worden gelegd, waarna de ouder achteruit stapt en 

de beroepskracht het kindje oppakt. De dreumesen lopen zoveel als mogelijk zelf naar binnen of 

worden over een barrière getild.  

•  De vroege diensten van de 0-2 vleugel zorgen dat ze eventuele voeding, of andere benodigdheden uit 

de centrale keuken en/of de opslagruimtes direct in de ochtend pakken, zodat de vleugel alleen 

verlaten hoeft te worden voor bijvoorbeeld een toiletbezoek. 

• De vroege dienst van de 0-2 vleugel start op in de ruimte van de Deugnietjes, zodra er een 2e collega 

bijkomt, wordt er direct gesplitst. De beroepskracht van de dreumesgroep neemt zowel de dreumes 

als de baby aan.  

• Tussen 9 uur en 16.30 uur, blijven de 3 groepen van de 0-2 vleugel zoveel mogelijk op hun eigen 

groepen en voorkomen onnodige contactmomenten met elkaar. Indien er hulp nodig is van een 

dreumesleidster op de babygroep met een flesje, dan maakt de babyleidster de voeding klaar, legt de 

baby en de voeding op de ukkepukjes groep en roept de dreumesleidster. De dreumesleidster kan hier 

helpen met het geven van een flesje.  

• In de middag, wanneer dit nodig is, maar niet eerder dan om 16:30 uur gaan de baby’s naar de 

deugnietjes groep en gaan de dreumesen naar de tuimelaarsgroep of de beroepskrachten maken een 

verbinding tussen de ukkepukjes groep en de tuimelaarsgroep. Indien een baby of dreumes wordt 

opgehaald, dan zorgt de beroepskracht dat het kindje wordt aangekleed en zijn of haar spulletjes 

meekrijgt. Overdracht geschiedt waar nodig via het ouderportaal/tablet en/of telefonisch van te voren 

met de ouder. De dreumesleidster zorgt dat zowel de dreumes als de baby aan ouders wordt 

overgedragen.  
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• De late diensten dragen er gedurende de dag voor dat de hygiëne maatregelen worden 

opgevolgd door alle collega’s.  

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

2-4 vleugel: 

• Alle kinderen van de 2-4 vleugel worden door ouders, via de tuin naar de Boefjesgroep gebracht. 

• Ouders dragen hun kinderen niet fysiek over aan de beroepskracht, de peuters lopen zoveel als 

mogelijk zelf naar binnen of worden over een barrière getild.  

•  De vroege diensten van de 2-4 vleugel zorgen dat ze eventuele voeding, of andere benodigdheden uit 

de centrale keuken en/of de opslagruimtes direct in de ochtend pakken, zodat de vleugel alleen 

verlaten hoeft te worden voor bijvoorbeeld een toiletbezoek. 

• Je start zoveel als mogelijk op in je eigen stamgroep, kinderen van de schavuitjes kunnen door de 

boefjes worden aangenomen. Om uiterlijk 9 uur (bij het missen van een tussendienst) gaan de peuters 

naar hun eigen stamgroep(en). Ook voor de sluitdienst(en) geldt hetzelfde. 

• Tussen 9 uur en 16.30 uur, blijven de 2 groepen van de 2-4 vleugel zoveel mogelijk op hun eigen 

groepen en voorkomen onnodige contactmomenten met elkaar.  

• Overdracht geschiedt waar nodig via het ouderportaal/tablet en/of telefonisch van te voren met de 

ouder.  

• De late diensten dragen er gedurende de dag voor dat de hygiëne maatregelen worden opgevolgd 

door alle collega’s.  

 

Boterbloemweg 

Wij hebben er voor gekozen onze groepen, indien dat lukt, als volgt te compartimenteren, waarbij het 

uitgangspunt is, dat je zoveel mogelijk in je eigen ruimte blijft:  

 

• De medewerkers worden naar buddy's ingedeeld. 

De buddy's worden ingedeeld naar werkdagen en proberen in elk koppel een sluiter te hebben. 

Zo blijft het contact tijdens het werk onderling ook kleiner omdat je altijd één vast aanspreekpunt 

hebt.  

• Bij binnenkomst kiezen de kinderen bij welke medewerker zij de gehele middag willen zijn en zo 

kunnen ook vriend(inn)en samen spelen. 

• In de vakantie is dit ook de werkwijze. Zij kiezen vanaf 09:00 uur de medewerker(s) bij wie zij de 

gehele dag willen zijn. 

• De pauzes worden afgestemd met alleen de eigen buddy. 

• Alle contacten die de medewerkers hebben met zowel kinderen als elkaar noteren zij in het gemaakte 

formulier. 

• gezamenlijke ruimtes 

• gezamenlijke buitenruimtes 

• Indien je als beroepskracht niet staat ingeroosterd, dan werk je thuis, maar ben je op je rooster dag 

wel oproepbaar van 07:00 – 18:30 uur! 

 

BSO: Kevin, Kayleigh, Sandy, Tiffany K., Miriam, Tim, achter de hand: Joyce en Rhea 

 

Algemene regels, beperk zoveel mogelijk en/of houdt je aan de volgende maatregelen: 

• je blijft zoveel mogelijk in je eigen lokaal 

• gezamenlijke ruimtes worden zo min mogelijk gebruikt, indien mogelijk wijzen we iemand aan die 

keukendienst heeft en runner is. Je houdt voor jezelf wel een lijstje bij welk kind bij je is geweest. 

• Neem bij voorkeur alleen pauze. De pauzeruimte mag door 1 persoon tegelijk gebruikt worden, in de 

centrale keuken mag door 1 persoon tegelijk pauze worden gehouden. Wil je samen pauze houden, 
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doe dit dan bij voorkeur buiten. Nadat iemand pauze heeft gehouden wordt de ruimte gelucht 

(zie Hygiëne) 

• Beperk het contact tussen de kinderen, medewerkers en ouders van verschillende basisgroepen, zelfs 

indien het een broertje of zusje betreft. 

• het gelijktijdig buitenspelen met verschillende groepen: spreek onderling tijdsblokken af waarin je 

gebruik maakt van het plein met je eigen geclusterde groep. 

• het openen en sluiten met samengevoegde groepen  

• je bent alleen aanwezigheid op de locatie, indien je noodzakelijk bent voor de opvang van onze 

kinderen.  

 

 

OMT 

• Leden van het OMT (Maaike, José, Deborah, Joyce, Diana en Rhea) werken indien ze op locatie niet 

nodig zijn, thuis! We zijn bereikbaar en binnen 15 minuten aanwezig waar nodig. We beperken 

allemaal het onderling contact, daar waar het niet noodzakelijk is!  

 

 

Maatregelen voor ouders 
 

1.1 Organisatie van breng- en haalmomenten Binnenkruierstraat (Voorschool Kompas) 

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen.  

• Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar 

pm’er, plaatsvinden op 1,5 meter afstand. Bijv. door een ouder het kind over het hekje te tillen.   

• Kinderen worden onder begeleiding van de pm’er buiten opgehaald/via de eigen deur van het lokaal 

opgehaald. 

• Ouders komen alleen! 

• Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand tot elkaar te houden. 

• Er vind geen uitbreide mondelinge overdracht plaats, via de ouderapp kunt u de bijzonderheden lezen. 

Indien u behoefte heeft aan een uitgebreide overdracht, maak dit bij het wegbrengen kenbaar aan de 

beroepskracht, zij zullen u dan op een tijdstip waarop het uitkomt, aan het einde van de dag bellen 

voor een overdracht. 

 

 

1.2 Organisatie van breng- en haalmomenten Goudsbloemweg (KDV en voorschool)  

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen.  

• Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het (jonge) kind van ouder naar 

pm’er, plaatsvinden op 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.  

• We brengen opnieuw lijnen aan op het plein, en brengen wachtvakken aan, waarin ouders moeten 

wachten.  

• Kinderen worden onder begeleiding van de pm’er buiten opgehaald/via de eigen deur van de vleugel 

opgehaald. 

• Ouders komen alleen! 

• Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en worden verzocht in de 

wachtvakken (?) plaats te nemen.  

• Er vindt geen uitbreide mondelinge overdracht plaats, via de ouderapp kunt u de bijzonderheden 

lezen. Indien u behoefte heeft aan een uitgebreide overdracht, maak dit bij het wegbrengen kenbaar 
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aan de beroepskracht, zij zullen u dan op een tijdstip waarop het uitkomt, aan het einde van de 

dag bellen voor een overdracht. 

 

1.3 Organisatie van breng- en haalmomenten Boterbloemweg (BSO)  

De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen volwassenen.  

• Kinderen worden onder begeleiding van de pm’er buiten opgehaald 

• Ouders komen alleen! 

• Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand tot elkaar te houden en worden verzocht achter het hek 

te blijven. Als het donker is, mag er worden aangebeld.  

• Er vindt geen uitbreide mondelinge overdracht plaats, indien u behoefte heeft aan een uitgebreide 

overdracht, maak dit kenbaar aan de beroepskrachten, zij zullen u dan op een tijdstip waarop het 

uitkomt, aan het einde van de dag bellen voor een overdracht.  

 

2. Tijdsduur. 

Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale weg of telefonisch.  

3. Eén ouder. 

Kinderen worden gebracht en gehaald door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of kinderen, die 

daar geen opvang gebruiken.  

4. Ouders niet naar de opvang.  

Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-gerelateerde klachten en/of als 

diegene wacht op de testuitslag, of in bron-contact onderzoek zit! De ouder moet dan thuisblijven. Ouders die 

terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij 

thuiskomst 10 dagen in quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of 

rood.  

5. Gebruik mondneuskapje door ouders.  

Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt dat zij een mondneusmasker dragen wanneer zij de locatie 

betreden.  

 

 

Maatregelen voor medewerkers: 
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:  

1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck  doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als een van de 

vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen.  

2. Testbeleid:  

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om (milde) klachten als:  

• Hoesten;  

• Neusverkoudheid;  

• Loopneus;  

• Niezen;  

• Keelpijn;  

• Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);  

• Plotseling verlies van reuk of smaak.  

 

about:blank


 

- 10 -  04-03-2021 
 

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt rechtstreeks een afspraak 

maken bij de GGD. Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.  

Voorrang bij teststraat GGD:  

Niet iedere medewerker die thuis komt te zitten vanwege coronagerelateerde klachten komt in aanmerking 

voor de voorrangsprocedure. De werkgever beslist via het afwegingskader of een mederwerker getest mag 

worden.  

Procedure voor pedagogisch medewerker  

Komt de pedagogisch medewerker wel in aanmerking voor de voorrangsprocedure, dan doet u het volgende: 

• De werkgever vult de voorrangsverklaring in, drukt deze digitaal af op briefpapier van de 

kinderopvangorganisatie, voorziet deze van uw naam, functie en datum en ondertekent deze, scant 

hem in en stuurt deze digitaal naar de medewerker. Een digitale handtekening is ook mogelijk. 

• Het BSN-nummer van het personeelslid is een persoonsgegeven. Overleg daarom met de medewerker 

in kwestie of u dat mag invullen, of dat het personeelslid dat zelf doet. Dit mag alleen met 

toestemming van de werknemer. 

• U deelt het speciale landelijke telefoonnummer van de GGD met de medewerker in kwestie. Dit 

nummer mag onder geen beding worden verspreid. 

• De medewerker maakt via het speciale telefoonnummer van de GGD een afspraak voor de 

voorrangsprocedure van de GGD, en overlegt daarbij digitaal de voorrangsverklaring en een 

identificatiebewijs. 

• Het personeelslid wordt zo mogelijk dezelfde dag getest tussen 09.00 en 12.00 (afhankelijk van 

openingstijd GGD) in de ochtend en krijgt zo mogelijk dezelfde dag nog een uitslag. Via 

www.coronatest.nl kan de medewerker de uitslag raadplegen. Let op: daarvoor is een DigiD nodig. 

• Bij een negatieve testuitslag kan de medewerker direct weer op locatie aan het werk. 

• Bij een positieve testuitslag volgt thuisisolatie. De GGD neemt binnen 24 uur na de testuitslag contact 

op met de medewerker om het bron- en contactonderzoek op te starten. De werknemer informeert 

zelf de werkgever. 

Testuitslag:  

Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker weer aan het werk met in achtneming van algemene 

hygiënemaatregelen.  

Positief: 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. 

Als een medewerker zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en positief test, blijft de medewerker in 

ieder geval tot 5 dagen na testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine. 

Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en wordt ook de quarantaine voor 

huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als de medewerker binnen de 5 dagen na testafname klachten 

krijgt, blijft deze persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine blijven 

tot 10 dagen na het laatste risicocontact.  

3. Huisgenoten met klachten:  

Als iemand in het huishouden van de medewerker naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of 

benauwdheidsklachten heeft blijft de medewerker thuis. Als de testuitslag negatief is, mag de medewerker 

weer naar het werk.  

Als iemand in het huishouden van de medewerker getest is voor COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, 

dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. Medewerkers moeten dan thuis in 

quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot, als er sprake 

is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).  
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Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de huisgenoten als zij 

zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de 

besmette persoon laten testen. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode 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 zich toch klachten ontwikkelen.  

Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten medewerkers  minimaal in quarantaine blijven tot en met 10 

dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.  

4. Risicogroepen:  

Medewerkers die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in een risicogroep vallen (risicogroep is 

conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de 

groep. In overleg met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te doen:  

a. vanuit huis of  

b. (elders) op de locatie of 

c. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het houden van 1,5 meter 

afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.  

 

5. Zwangeren:  

Medewerkers die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste 

trimester (vanaf week 28) alleen werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel 

kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer gaat hierover in overleg met de 

bedrijfsarts/ behandelaar. Deze preventieve maatregel geldt niet (meer) voor zwangere werknemers die 

kinderen opvangen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.  

6. Reisadvies:  

Voor medewerkers die terugkeren uit een land of 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.  

7. Gebruik mondneuskapje:  

Tijdens de opvang op de locatie wordt het dragen van een mondneuskapje afgeraden.  

8. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:  

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

geweest met een besmette persoon, gaat hij/zij in quarantaine. De medewerker kan zich laten testen op 

COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Ook als de medewerker 

geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode 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 zich toch 

klachten ontwikkelen. 

9. Uitgangspunten protocol Corona 

• Je kent het pedagogisch beleid en geeft hier dagelijks uitvoering aan. 

• Je kent het pedagogisch werkplan en geeft hier dagelijks uitvoering aan. 

• Je kent het beleid veiligheid- en gezondheid en geeft hier dagelijks uitvoering aan. 

• In zoverre de protocollen betrekking hebben op de arbeidsomstandigheden, is de 
arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) leidend. Voorop staat dat de veiligheid en gezondheid van 
werknemers, maar ook van derden (denk aan klanten, passanten, leveranciers), gewaarborgd moet 
zijn op grond van de Arbowet. De Arbowet is een kaderwet. Dat betekent dat er geen concrete regels 
in staan maar algemene beginselen en richtlijnen over het arbeidsomstandighedenbeleid (arbobeleid) 
in bedrijven. Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risico-inventarisatie 
en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het opstellen van een aanpak om risico’s te 
voorkomen, vermijden of de gevolgen te beperken. Zo ook het risico op besmetting met COVID-19. Dit 
protocol is opgesteld in samenspraak tussen werkgever en werknemers. Omdat wij, conform de 

about:blank#index_Risicogroepen
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Arbowet verplicht een RI&E hebben, zullen wij voorafgaand aan voortzetting of hervatting van 
werkzaamheden het protocol omzetten en waar nodig concretiseren in ons RI&E.  

 
 

Bijlages 

 

1. Bijzondere maatregelen  

1.1. Voorschool Binnenkruierstraat 

De voorschool in basisschool het Kompas gaat open volgens de reguliere openingstijden van 8:30 tot 12:15 uur. 

Vanaf 8:30 uur kunt u uw peuter naar de voorschool brengen, hierbij mag u wel het plein betreden. Wacht 

hierbij zoveel als mogelijk tot de ouders van de schoolgaande kinderen vertrokken zijn. Loop rechtsreeks naar 

de eigen ingang van de voorschool (U GAAT DUS NIET DE SCHOOL BINNEN). Behoudt hierbij 1.5 meter van 

andere ouders in acht. U brengt uw kind alleen, zie hiervoor de richtlijnen zoals hierboven beschreven in het 

protocol.  

In het onderstaande kaartje staat met rood aangegeven waar onze ingang zich bevindt. Om 12:15 uur kunt u 

uw kind ook weer hier ophalen, let ook bij het halen wederom dat u gepaste afstand van onze beroepskrachten 

en andere ouders bewaard. 

 

 

1.2 Bijzondere maatregelen kinderdagopvang / voorschool Goudsbloemweg 

Voor de opstartperiode tot in ieder geval begin maart, hebben wij ervoor gekozen om de babygroep waar 

nodig op te splitsen, uiteraard wel met een vast gezicht. Dit geeft ons de benodigde ruimte om op onze locatie 

aan de Goudsbloemweg kinderen in kleinere groepen op te vangen met maximaal 2 beroepskrachten per 

ruimte staan, zodat onze beroepskrachten op veilige afstand van elkaar kunnen werken. 

• De Hummeltjes: wij gaan hier maximaal 6 kinderen van 0-1 jaar opvangen met maximaal 2 

beroepskrachten 

• De Ukkepukjes: wij gaan hier maximaal 3 kinderen van de Hummeltjesgroep van 0-1 jaar opvangen 

met maximaal 1 beroepskracht  

• De Tuimelaars: wij gaan maximaal hier 10 kinderen van 1-2 jaar opvangen met maximaal 2 

beroepskrachten 
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• De Deugnietjes: wij gaan hier maximaal 10 kinderen van 1-2 jaar opvangen met maximaal 2 

beroepskrachten 

• De Boefjes: wij gaan hier maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar opvangen met maximaal 2 

beroepskrachten 

• De Schavuitjes: wij gaan hier maximaal 16 kinderen van 2-4 jaar opvangen met maximaal 2 

beroepskrachten 

• voorschool ruimte: wij gaan hier maximaal 16 kinderen opvangen van 2-4 jaar met maximaal 2 

beroepskrachten 

 

Algemene uitgangspunten: 

• U mag ons pand niet betreden, tenzij op uitnodiging en met gebruik van een mondkapje 

• U brengt uw kind alleen 

• U brengt uw kind als u geen klachten heeft 

• U draagt tijdens het ophalen en brengen een mondkapje 

• U maakt gebruik van de ingang zoals is voorgeschreven 

• U wacht op de daarvoor aangegeven plekken 

• LET OP: maak géén gebruik van de vingerafdrukscanner, wij openen de deur voor u indien nodig! 

Ingang A: de kinderen van de voorschool mogen buiten gebracht worden bij het hek van de hoofdingang, wij 

zorgen dat wij binnen het hek staan, op gepaste afstand van u, en nemen uw kindje van u over, zoals in het 

protocol beschreven.  

Ingang B: de kinderen van 2-4 jaar mogen gebracht worden bij de zijingang naar de peutergroep toe. Wij 

zorgen dat wij op gepaste afstand van u, uw kindje kunnen overnemen zoals in het protocol beschreven. 

Ouders mogen één voor één het plein betreden, u mag niet naar binnen! Een volgende ouder mag het plein 

betreden, zodra de andere ouder het plein verlaten heeft.  

Ingang C: de kinderen van 0-2 jaar mogen gebracht worden bij de tuiningang bij de Tuimelaarsgroep, wij zorgen 

dat wij op gepaste afstand van u, uw kindje kunnen overnemen zoals in het protocol beschreven. Ouders 

mogen één voor één het pleintje betreden, u mag niet naar binnen! Een volgende ouder mag pas het pleintje 

betreden, zodra de andere ouder het pleintje heeft verlaten. 

Bij al het brengen en halen verwachten wij dat u rekening houdt met elkaar en onze medewerkers. Logistiek 

gezien verzoeken wij u om met het volgende rekening te houden:  

• Brengen kan tussen 07:00 – 09:00 uur, we hopen dat er natuurlijke verspreiding ontstaat als men door 

heeft wanneer de piektijden zijn. Dit zal in de regel tussen 8.00 en 8.30 uur zijn. We evalueren elke dag 

of het nodig is om vaste breng- en haaltijden te moeten hanteren.  

• Halen kan tussen 16:00 – 18:30 uur. 

• Houdt hierbij 1.5 meter van andere ouders in acht. U brengt uw kind alleen, zie hiervoor de richtlijnen 

zoals hierboven beschreven in het protocol.  

 

In het onderstaande kaartje staat aangegeven waar u uw kind kunt brengen en halen. 
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A: Voorschool   B: Peuters C: Baby’s en dreumesen       D: Nooduitgang 
 

1.3 Bijzondere maatregelen buitenschoolse opvang Boterbloemweg 

Voor de opstartperiode tot in ieder geval begin maart, hebben wij ervoor gekozen om kinderen per dag in 

leeftijdsgroepen te clusteren, deze groep blijft bij elkaar en kan gezamenlijk eventueel van lokalen wisselen, 

een lokaal waar gewisseld wordt, wordt eerst gelucht, voordat een andere groep kinderen erin gaat. Dit geeft 

ons de benodigde ruimte om op onze locatie aan de Boterbloemweg kinderen zoveel als mogelijk toch op 1,5 

meter afstand van elkaar en onze beroepskrachten te houden en kinderen toch gebruik te kunnen laten maken 

van verschillende themalokalen. Bij goed weer zullen we zoveel als mogelijk buiten spelen met groepen 

kinderen. 

Bij al het brengen en halen verwachten wij dat u rekening houdt met elkaar en onze medewerkers. Logistiek 

gezien verzoeken wij u om met het volgende rekening te houden:  

• Brengen kan tussen 07:00 – 08:00 uur indien u gebruik maakt van de noodopvang, reguliere 

voorschoolse opvang start nog niet conform de richtlijnen zoals opgesteld. 

• Halen kan tussen 16:00 – 18:30 uur, wij evalueren elke dag of er geen onnodige piekmomenten zijn en 

zo nodig treffen wij passende maatregelen. 

• Behoudt hierbij 1.5 meter van andere ouders in acht. U brengt uw kind alleen, zie hiervoor de 

richtlijnen zoals hierboven beschreven in het protocol.  

 

In het onderstaande kaartje staat met rood aangegeven waar u uw kind kunt brengen en halen. U blijft achter 

het grote hek en betreed het plein niet. Is het donker geworden, dan mag u aanbellen en op het plein wachten, 

houdt hierbij 1.5 meter afstand van eventuele andere ouders. Er mogen maximaal 4 ouders tegelijk op het 

plein, u staat bij een picknicktafel, zodat de 1,5 meter gewaarborgd blijft. 
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2. Stappenplan Bron-, contact- en uitbraakonderzoek, communicatie en samenwerking met de GGD 

De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  voert bron- en contactonderzoek (BCO bron- en contactonderzoek ) 
uit bij een kind of medewerker met COVID-19.  

Dit stappenplan is ter ondersteuning bij besmettingen of uitbraken op het kindercentrum. 

• Aanspreekpunt vanuit: 
-Kindercentrum Ikky  : Rhea van der Bent en/of Deborah Hoogendoorn 
-School Buitenburcht  : Kim van Westrop  
-School Kompas   : Sandra Rozeboom 
-School Bommelstein  : Connie Wieten 
-School Kring   : Maartje Schaeffer 
-School: Lettertuin  : Mariska Zwart 
-School De Goede Herder  : Mariska Zwart 
-School Albatros   : Luc de Boer 
-School Archipel   : Wim van Slijpe 
-School Dukdalf   : Arjen Gaasterland 
-School Kristal   : Henk Hooiveld 
- School Drieluik   : Tamara Rumpin 
- School Olivijn   : Marjolein Triest 
- School Omniversum   : Yvonne Penne 
- JGZ    : Jaimy de Vries 
- GGD infectieziekten  : 085-7432913 
- Bedrijfsarts medewerkers : Consense arbo via José 
 

De geldende (preventieve) maatregelen en het protocol van opvang 

• Hiervoor verwijzen we naar het protocol Corona, d.d. 06-02-2021 

De procedure bij besmettingen op de opvang of school 

• Bij een besmetting nemen wij contact op met de GGD. 

De communicatie van (ziek)meldingen van positief geteste medewerkers/kinderen tussen de opvang of 
school en GGD 
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• Bij een besmetting van een kind of medewerker nemen wij contact op met de GGD en/of 
(indien van toepassing) met de school waar het kind op zit.  

De uitvoering van het BCO door de GGD en de rol van het kindercentrum  

• Wij houden digitaal bij, via kids @dmin welke kinderen dagelijks aanwezig zijn, op welke groepen, in 
ons rooster zien we welke beroepskrachten die dag gewerkt hebben. In ons protocol staat daarnaast 
beschreven welke andere stappen wij genomen hebben, zoals bijvoorbeeld het bijhouden van 
plattegronden en looproutes. 

De maatregelen t.a.v. quarantaine en testbeleid 

• Wij volgen hierin de richtlijnen zoals opgesteld door de overheid. 

De stappen die ondernomen moeten worden en de besluitvorming bij meerdere besmettingen of uitbraken 

• Hierin volgen wij het advies van de GGD 

Communicatie vanuit het kindercentrum 

• Via de mail, nieuwsbrieven en waar nodig telefonisch, zorgen wij voor een gerichte communicatie 
vanuit het kindercentrum naar (waar nodig) scholen en naar ouders betreffende de geldende 
maatregelen en ons protocol, de procedure bij besmettingen op ons kindercentrum en de 
communicatie over positief gemelde kinderen of medewerkers. Dit doen wij in overleg met de GGD. 

Stappen bij een besmetting of uitbraak in het kindercentrum 

• Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers treden wij in contact met de GGD om 
het stappenplan (handelingsperspectief) en maatregelen te bespreken.  

• We zorgen voor een goede communicatie naar medewerkers en ouders over de procedure naar 
aanleiding van de besmetting(en). 

3. Stappenplan medewerker: 

GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND!  

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN.  

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE OUDERS 

DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID. 

Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum 

worden gereduceerd zodat de kans op besmetting voorkomen of tot een minimum gereduceerd kan worden. 

Doel van dit stappenplan is om ervoor te zorgen dat medewerkers en ouders weten wat ze moeten doen in 

welke situatie. 

Voorafgaand aan het werk: 

• Doe de gezondheidscheck 

Tijdens het werk: 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 februari 2021 de volgende regels van toepassing op de 
kinderen in de buitenschoolse opvang: 
 

• De buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor noodopvang: één of beide ouders hebben een 
cruciaal beroep, en/of het gaat om een kind in een kwetsbare positie. 
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Afstand houden  

• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  

• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.  

• Er worden geen handen geschud.  

• Hoesten/niezen in de elleboog.  

• Niet aan je gezicht zitten. 

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

• Tussen beroepskrachten en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.  

• Tussen medewerkers onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden, bewaar ook in de 

gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte, gangen, toiletten) , tenzij nabij contact voor de 

werkzaamheden noodzakelijk is. 

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

Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als ze binnenkomen, dragen ze een 

mondneusmasker.  

• De beroepskrachten zorgen ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen.  

• Buitenspelen gebeurt bij voorkeur alleen met dezelfde groep.  

• Houd je bij de school tijdens het halen van de BSO-kinderen aan de maatregelen die de school heeft 

getroffen.  

 
Contact ouder(s)/ verzorger(s) 

• Er is geen fysiek contact tussen beroepskrachten en ouder(s)/ verzorger(s). Oudergesprekken vinden 
bij voorkeur digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn niet aanwezig in onze panden. Oudergesprekken 
kunnen eventueel ook buiten plaatsvinden. 

 
Wegstuurbeleid of richtlijn RIVM 
wanneer een beroepskracht gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de beroepskracht naar huis. Wanneer 
een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis. Bij eventuele broers/zussen word er 
volgens de beslisboom afgewogen of zij ook naar huis moeten. Zonder uitzondering moet een kind of 
beroepskracht met klachten naar huis.  
Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
• Als een kind ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald. 
 
Thuisblijf regels – gezondheid kinderen 
Het kind kan pas naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur geen klachten meer heeft.  
 
Extra aandachtspunten medewerkers 

• Zorg dat je op de hoogte bent van de huidige maatregelen en richtlijnen binnen de opvang of school. 

• Iedere opvang of school is verplicht om ten minste één preventiemedewerker aan te stellen. De 
preventiemedewerker werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en de gezondheid binnen de 
school. Dit is bij ons José Klomp. 

• Zorg voor minder onderling contact tussen elkaar door bijvoorbeeld het spreiden van pauzes of het 
gebruiken van meerdere (pauze)ruimtes. Ook tijdens deze momenten zijn de maatregelen (zoals 
onderling afstand houden) van kracht. 

• Zorg dat je alléén aanwezig bent op de opvang als je staat ingeroosterd en werk waar mogelijk thuis. 

• Organiseer alle vergaderingen, overleggen etc. digitaal. 

• Werknemers moeten weten dat ze de bedrijfsarts kunnen bezoeken voor vragen over hun gezondheid 
in relatie tot het werk, ook als er (nog) geen sprake is van verzuim of klachten. Mocht je hier vragen 
over hebben, dan kun je je wenden tot José. 

• Werknemers die tot een risicogroep behoren (zie RIVM) kunnen, wanneer de medische situatie stabiel 
is, in principe hun normale werkzaamheden uitvoeren. Ook in deze situaties geldt dat de inzetbaarheid 
op individuele basis moet worden beoordeeld en dat dit maatwerk betreft. Een bedrijfsarts moet 
laagdrempelig beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden en een risico-inschatting te maken, 
waarna een advies tot inzetbaarheid/noodzaak tot aanpassingen in het werk aan de werkgever volgt. 

• Voor informatie voor zwangere werknemers zie Zwangerschap en COVID-19 en de bijlage bij de 
COVID-19 richtlijn Zwangerschap, (werk) en COVID-19. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/zwangerschap
https://lci.rivm.nl/zwangerschap-werk-en-covid-19


 

- 18 -  04-03-2021 
 

 
4. Stappenplan ouder(s) 

GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND!  

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN.  

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE ANDERE OUDERS 

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN ONZE MEDEWERKERS 

DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID. 

Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum 

worden gereduceerd zodat de kans op besmetting voorkomen of tot een minimum gereduceerd kan worden. 

Doel van dit stappenplan is om ervoor te zorgen dat u als ouder(s) weet wat u moet doen in welke situatie. 

Voorafgaand aan het brengen naar de opvang of naar school: 

• Doe de gezondheidscheck 

Tijdens de opvang/school: 
Vanuit het kabinetsbesluit zijn met ingang van 8 februari 2021 de volgende regels van toepassing op de 
kinderen in de opvang / buitenschoolse opvang: 
 
1. De dagopvang (0-4) is toegankelijk voor alle kinderen 
2. De voorscholen (2-4) zijn toegankelijk voor alle kinderen 
3. De buitenschoolse opvang is alleen toegankelijk voor noodopvang: één of beide ouders hebben een cruciaal 
beroep, en/of het gaat om een kind in een kwetsbare positie 
4. Tussen kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.  
5. Tussen beroepskrachten en kinderen hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard worden.  
6. Tussen beroepskrachten onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor de 
werkzaamheden noodzakelijk is.  
7. Ouder(s)/verzorger(s) komen niet in de opvang.  
8. De beroepskrachten zorgen ervoor dat kinderen vaak hun handen wassen.  
9. Buitenspelen gebeurt alleen met dezelfde groep.  
 
Fysiek contact  
• Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
• Iedereen wast goed zijn/haar handen en meerdere keren per dag voor ten minste 20 seconden.  
• Er worden geen handen geschud.  
• Hoesten/niezen in de elleboog.  
• Niet aan je gezicht zitten. 
 
Afstand beroepskrachten  

• Tussen beroepskrachten onderling moet 1,5 meter afstand bewaard worden, tenzij nabij contact voor 
de werkzaamheden noodzakelijk is. 

 
Contact ouder(s)/ verzorger(s) 

• Er is geen fysiek contact tussen beroepskrachten en ouder(s)/ verzorger(s). Oudergesprekken vinden 
bij voorkeur digitaal plaats. Ouder(s)/verzorger(s) zijn, tenzij noodzakelijk (VT gesprek b.v.), niet 
aanwezig in onze panden, het management bepaald wie toegang krijgt. Oudergesprekken kunnen 
eventueel ook buiten plaatsvinden. 

• Rondleidingen gebeuren na sluitingstijd met mondkapjes door iemand van het management. 
 
Wegstuurbeleid of richtlijn RIVM 
wanneer een beroepskracht gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat de beroepskracht naar huis. Wanneer 
een kind gedurende de dag klachten ontwikkelt, gaat het kind naar huis. Bij eventuele broers/zussen word er 
volgens de beslisboom afgewogen of zij ook naar huis moeten. Zonder uitzondering moet een kind of 
beroepskracht met klachten naar huis.  
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Specifiek is de volgende maatregel van kracht:  
• Als een kind ziek wordt, wordt het direct door een ouder/ verzorger opgehaald. 
 
5. Thuisblijf regels – gezondheid kinderen  
 

5.1. Kinderen wel naar de opvang:  

• kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen niet naar school 

voordat zij getest zijn en negatief bevonden 

• voor kinderen van 0-4 jaar geldt dat huisgenoten moeten thuisblijven als het kind behalve 

neusverkoudheid óók koorts en/of benauwdheid heeft. 

 

Kinderen mogen met verkoudheidsklachten (loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende 

hooikoorts of astma klachten naar de kinderopvang, behalve:  

• als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38 graden Celsius en hoger), 

benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten, plotseling verlies van reuk en/of smaak;  

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

• als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona klachten ook koorts (38 

graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is nog geen negatieve testuitslag.  

• als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en contactonderzoek is gebleken dat een 

kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar 

opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de opvang. 

Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief geteste persoon. Als de broer of zus 

vervolgens klachten van koorts of benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of 

zus niet meer naar de opvang.  

 

• Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang mag, kan je gebruik maken van de 

beslisboom.  

• Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past bij de 

gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en management 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.  

5.2. Thuisblijfregels voor kinderen: 

In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:  

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

verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een negatieve test.  

• Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) 

en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind thuis.  

• Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen negatief getest is voor 

COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.  

• Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en een 

positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de te nemen maatregelen leidend. 

Kinderen moeten dan thuis in quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact 

met de besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen 

risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de huisgenoot positief getest is 

en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle overige 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 op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode 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 zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten 
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kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit 

isolatie mag.  

• Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een kind in nauw contact 

(dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur 

binnen 1,5 meter afstand) is geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het 

kind kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de 

besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de uitslag negatief? Dan hoeft de 

quarantaineperiode 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 zich toch klachten ontwikkelen.  

• 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. Vanaf de 

5e dag kan getest worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de 

quarantaineperiode 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 zich toch klachten ontwikkelen. Dit geldt ook als 

het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood.  

5.3. Testbeleid kinderen:  

Ouders van kinderen t/m 12 jaar worden verzocht hun kinderen met klachten passend bij COVID-19 te laten 

testen. Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. Testen van kinderen jonger dan 12 

jaar wordt in ieder geval dringend geadviseerd als:  

• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (= loopneus, neusverkoudheid, 

niezen en/of keelpijn) maar ook als er sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of 

anderszins ernstig ziek is 

• 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.  

 

6. Stappenplan Hygiëne 

GEBRUIK JE GEZOND VERSTAND!  

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE KINDEREN.  

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN DE OUDERS 

DENK AAN JE EIGEN VEILIGHEID. 

Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moeten de risico’s tot een aanvaardbaar minimum 

worden gereduceerd zodat de kans op besmetting voorkomen of tot een minimum gereduceerd kan worden. 

Doel van dit stappenplan is om ervoor te zorgen dat medewerkers en ouders weten wat ze moeten doen in 

welke situatie. 

6.1 Hygiëneregeling speelleermiddelen 

• Leermiddelen, speelgoed, speelmaterialen, devices en werkplek dienen bij gebruik door meerdere 
kinderen met regelmaat schoon gemaakt te worden met water en zeep. Ook materialen die met 
regelmaat door meerdere beroepskrachten worden gebruikt worden met regelmaat schoon gemaakt 
met water en zeep. 

 
(Per lokaal wordt een emmer met schoonmaakmiddelen neergezet, de kinderen vanaf 7 jaar laten we helpen 
met schoonmaken, uiteraard onder toezicht. De kinderen tot 7 worden aangeleerd om te helpen met 
schoonmaken) 
 

• Handdesinfectie voor kinderen is alleen effectief bij juist gebruik, dus onder toezicht. Wanneer het op 
enige manier mogelijk is de kinderen te laten handenwassen heeft dit sterke voorkeur en beleid zou 
daar op moeten zijn gericht. Er speelt een gezondheidsrisico door aanwezigheid van desinfecterende 
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producten. Is regelmatig handen wassen niet mogelijk, dan zou handdesinfectie alleen onder 
toezicht en in de bovenbouw moeten plaatsvinden.  

• Desinfectie van oppervlakken heeft geen toegevoegde waarde ten opzichte reinigen met water en 
zeep. Daarnaast geeft het aanwezig zijn van deze middelen een gezondheidsrisico in klaslokalen. Het 
RIVM adviseert geen oppervlaktedesinfectie op scholen of kinderopvang  toe te passen. 

 

6.2 . Hygiënevoorschriften.   

Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de kinderopvang 

en op scholen.  

 

• Zorg dat zowel jijzelf als de kinderen een goede handhygiëne aanhouden. Zorg voor water en zeep. 

Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang, na het buiten spelen, voor het 

(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.  

• Communiceer met elkaar, ouders en kinderen (waar mogelijk) over de hygiënemaatregelen en laat 

iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen 

handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze 

daarna weg.  

• Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- 

en nieshygiëne aan te houden.  

• Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en 

speelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep 

(bijvoorbeeld allesreiniger).  

• Zorg dat je (indien van toepassing) apart pauze houdt, zorg dat je zo min mogelijk uit het eigen lokaal 

afkomt, houdt geen pauze met een collega tenzij dit buiten is en op 1,5 meter afstand. Houdt ook 

afstand in de gezamenlijke (pauze)ruimtes/ toilet(ten)/etc.  

• Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere 

schoonmaakprotocol.  

• De late dienst is de medewerker die verantwoordelijk is voor het toezien dat deze hygiënemaatregelen 

door iedereen worden nageleefd.  

• Reinig je handen met water en zeep. Zo kun je ziektewekkers verwijderen. Handenwassen werkt het 

beste bij de preventie van besmetting.  

• Wees terughoudend met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van 

vergiftiging door inname van deze middelen.  

 

 6.3. Ventilatie en binnenklimaat  

• Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met 

mechanische ventilatiesystemen.  

• Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere 

mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het 

buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.  

 

 

Overige (advies)bijlages 

7. Afstand houden en doorstroming 

In de kinderopvang, gastouderopvang, voorschoolse en buitenschoolse opvang, het basisonderwijs, speciaal 
basisonderwijs en het speciaal onderwijs is onderling afstand houden tussen kinderen en tussen kinderen en 
medewerkers niet haalbaar en niet wenselijk. De medewerkers (en andere volwassenen) moeten onderling 
altijd 1,5 meter afstand houden tot elkaar. 
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Maatregelen om het afstand houden tussen medewerkers te bevorderen: 

• Maak vaste looproutes binnen de opvang en de school en geef dit duidelijk aan. Richt looproutes zo in 
dat medewerkers elkaar in verschillende looprichtingen op 1,5 meter afstand kunnen passeren. Of 
maak er eenrichtingsverkeer van. Leer ook kinderen om deze looproutes zoveel mogelijk aan te 
houden. 

• Attendeer medewerkers erop om 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Herhaal deze boodschap op 
meerdere plekken, ook in de lerarenkamer en pauzeruimtes. 

• Train en begeleid medewerkers op de maatregelen en adviezen en het toezien op het onderling 
1,5 meter afstand houden. 

• Richt ruimtes (zoals de lerarenkamer, groepsruimtes en lokalen) zo in dat er voldoende afstand kan 
worden gehouden. Plaats bijvoorbeeld tafels en stoelen op een vaste plek in een ruimte/zaal. 

• Richt ook medewerkersruimtes en kantoren zo in dat er 1,5 meter afstand tussen volwassenen kan 
worden gehouden. 

• Beperk zoveel mogelijk het aantal medewerkers in een ruimte. Borg altijd de 1,5 meter afstand in een 
ruimte én het maximale aantal medewerkers dat volgens de geldende maatregelen in een ruimte mag 
zijn. 

Beperken van het aantal contacten op opvang en school  

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de opvang of school, ontstaat er risico op 
besmetting van de contacten van deze persoon. Daarom is het van belang om het aantal contacten per kind en 
medewerker zoveel mogelijk te beperken. Tevens vergemakkelijkt dit het bron- en contactonderzoek bij een 
besmetting. 

Onderstaand wordt een aantal opties gegeven om het aantal contacten zoveel mogelijk te beperken. Het is van 
belang dat de opvang of school zo goed mogelijk zorgt voor beperking van contacten. 

Voor kinderen kunnen deze maatregelen lastig zijn. Zorg voor een goede communicatie en uitleg voor kinderen 
en ouders/verzorgers en bereid kinderen goed voor op de maatregelen. 

Adviezen om het aantal contacten tussen volwassenen te beperken: 

• Het uitgangspunt is dat er op school alleen onderwijs plaatsvindt en op de kinderopvang alleen de 
opvang zelf. 

• Beperk andere activiteiten waarbij niet noodzakelijke contacten kunnen ontstaan of laat deze digitaal 
plaats vinden. Organiseer bijvoorbeeld ouderbijeenkomsten, oudergesprekken, team overleggen etc. 
online. Dit geldt ook voor open dagen. 

• Beperk het aantal externen die binnen de opvang of school komen, zoals luizenkammen en 
voorleeshulp. Laat noodzakelijke hulp, bijvoorbeeld logopedie of fysiotherapie, zoveel mogelijk op 
individuele basis plaatsvinden buiten school. 

• Zorg dat ouders/verzorgers bij het brengen en halen niet in de opvang of school komen. Mocht dit niet 
mogelijk zijn bij het brengen en halen van de jongste kinderen op de kinderopvang of in het speciaal 
onderwijs, zorg er dan voor dat er altijd 1,5 meter afstand kan worden aangehouden tussen de 
ouders/verzorgers onderling en tussen ouders/verzorgers en medewerkers. Pas hier ook de 
looproutes op aan. 

• Organiseer het halen en brengen van de leerlingen zodanig dat ouders/verzorgers buiten afstand van 
elkaar kunnen houden. Bijvoorbeeld door staplekken te markeren op 1,5 meter afstand van elkaar. 

• Om onderling contact tussen ouders/verzorgers te beperken kan er gebruik worden gemaakt van 
gespreide breng- en haaltijden. Houd hierbij als opvang en school rekening met gezinnen met 
meerdere kinderen in verschillende groepen op dezelfde opvang of school. 

Adviezen om het aantal contacten tussen kinderen te beperken: 

• Het uitgangspunt is dat er het aantal verschillende contacten per kind zo klein mogelijk wordt 
gehouden. 
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• Op de opvang moet nagestreefd worden om de verschillende groepen zoveel mogelijk 
gescheiden van elkaar te houden en bij voorkeur te werken met vaste groepen. 

• Op de scholen moet nagestreefd worden om de verschillende klassen/ leerjaren zoveel mogelijk 
gescheiden van elkaar te houden en door bij voorkeur te werken met vaste groepen. 

o Een optie om contact tussen verschillende klassen te beperken is het aantal leerlingen dat 
tegelijk gebruik maakt van centrale ruimtes zoals schoolpleinen, garderobes, aula’s en 
kantines, te spreiden door gespreide pauzetijden en/of een dagelijks wisselend deel van de 
klassen de pauze in het eigen klaslokaal te laten doorbrengen. 

• Registreer de cohortering en houd deze registratie actueel. 

• Laat de gymlessen zoveel mogelijk buiten plaats vinden. 

Mondneusmaskers 

Het dragen van mondneusmaskers is niet geadviseerd in de kinderopvang en het basisonderwijs, het speciaal 
basisonderwijs en het speciaal onderwijs. 

• In de hogere klassen (groep 7 en 8) in het primair onderwijs kan de leerkracht overwegen een 
mondneusmasker of een face-shield te dragen voor de klas. Deze overweging kan ook worden 
gemaakt door BSO-medewerkers die met kinderen van dezelfde leeftijd werken. 

• In de hogere klassen (groep 7 en 8) in het primair onderwijs kan worden overwogen om kinderen een 
mondneusmasker te laten dragen in de gangen (wanneer afstand houden in de gangen niet goed 
mogelijk is). Bij het gebruik door kinderen is goede instructie over correct maskergebruik en goede 
toepassing van handhygiëne van belang. 

• Indien het noodzakelijk is dat ouders/verzorgers toch in de opvang of school komen, dragen zij een 
mondneusmasker. 

8.1 Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 t/m 12 jaar) 

Bijlage bij de LCI-richtlijn COVID-19 | Versie 4 februari 2021 | (versiebeheer zie onderaan pagina) | Zie 
ook Handreiking contact en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen 13 tot 18 jaar (VO) 

Deze handreiking is bedoeld om GGD’en te ondersteunen bij het bron en contactonderzoek (BCO) en het 
nemen van maatregelen op kinderopvang of school* wanneer een kind (0 t/m 12 jaar)** of een medewerker 
die werkt met kinderen in deze leeftijd positief is getest op COVID-19. Deze handreiking sluit aan bij 
het Protocol Bron- en contactonderzoek, waarin beschreven is wie als contacten van een besmettelijke 
persoon worden aangemerkt, en wat de maatregelen en adviezen zijn voor deze contacten. In deze handreiking 
wordt dit nader uitgewerkt voor de kinderopvang en scholen, en wordt de motivatie voor de maatregelen 
beschreven. 

* In deze handreiking worden de algemene termen ‘kinderopvang’ bedoeld voor dagopvang, voor- en 
buitenschoolse opvang en gastouderopvang, en worden ‘school’ voor basisonderwijs, speciaal basisonderwijs 
en speciaal onderwijs gebruikt. 

** De leeftijden van kinderen in de kinderopvang (0-12 jaar) en PO (4-12 jaar) zijn (deels) verschillend. Voor 
een kind dat naar de kinderopvang gaat, gelden de regels van de kinderopvang ongeacht de leeftijd. Datzelfde 
geldt voor kinderen die naar PO gaan. 

Algemene uitgangspunten 

• COVID-19 is een meldingsplichtige infectieziekte groep A veroorzaakt door SARS-CoV-2, die door de 
aanvrager en het laboratorium aan de GGD gemeld moet worden bij een bevestigde besmetting. 

• Daarnaast geldt dat potentieel ernstige aandoeningen aan de luchtwegen van vermoedelijk 
infectieuze aard in instellingen voor kwetsbare groepen gemeld worden volgens artikel 26 van de Wet 
publieke gezondheid. Concreet houdt dit in dat basisscholen en kindercentra de GGD in ieder geval op 
de hoogte brengen als er 3 of meer kinderen of medewerkers in een groep zijn met een verdenking op 
COVID-19. 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19
https://lci.rivm.nl/handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-covid-19-bij-kinderen-13-tot-18-jaar-vo
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen
https://lci.rivm.nl/draaiboeken/artikel-26-meldingen-wpg-instellingen
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• Voor de uitvoering van meldingen van COVID-19 (verdachte/bevestigde) personen 
maken GGD’en vooraf afspraken met de kinderopvang en scholen in de regio. Zie ‘Melden door 
school/kinderopvang’, waarbij het in de praktijk geadviseerd wordt bij 1 geval al de GGD te 
informeren. 

• Voor iedereen in Nederland gelden basisregels over het openbaar en dagelijks leven. Zie de actuele 
informatie op Rijksoverheid.nl. 

Testbeleid, isolatie en quarantaine 

• Iedereen in Nederland met klachten passend bij COVID-19 blijft thuis en laat zich testen. 

• Voor kinderen van 0 tot 4 jaar en leerlingen in het primair onderwijs (PO) kan een aangepast 
testbeleid en thuisblijfadvies gelden. Zie de Handreiking bij neusverkouden 
kinderen en Rijksoverheid.nl. 

• Zie voor het testen van kinderen: Rijksoverheid.nl. 

• Zie voor het testen van onderwijspersoneel: Rijksoverheid.nl. 

• Elk positief getest kind of medewerker gaat in isolatie. Diens contacten in categorie 1 en 2 gaan in 
quarantaine. Zie voor meer informatie het protocol BCO. 

• Zie voor de quarantaineregels: Rijksoverheid.nl. 

Afstand houden 

• Om verspreiding van COVID-19 te voorkomen, gelden in Nederland regels over het 1,5 meter afstand 
houden. Zie voor de regels en uitzonderingen Rijksoverheid.nl. 

• Een uitzondering is dat kinderen tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand hoeven te houden, niet tot 
elkaar en ook niet tot oudere kinderen en volwassenen. 

Overwegingen beleid bij jonge kinderen (0-12 jaar) 
De epidemiologie en transmissie bij kinderen verloopt anders dan bij volwassenen. Zie Kinderen, school en 
COVID-19. De verspreiding van SARS-CoV-2 onder kinderen, of van kinderen naar volwassenen, komt minder 
vaak voor dan onder volwassenen of van volwassenen naar kinderen. Wel zien we een hogere, toenemende 
incidentie en transmissie bij kinderen naarmate ze ouder worden, met name in de leeftijd van 15 t/m 17 jaar. 
Voor jonge kinderen gelden andere maatregelen dan bij kinderen van 12 jaar en ouder, omdat: 

• jonge kinderen een beperkte rol lijken te spelen in de transmissie van SARS-CoV-2. En daarnaast: 

• 1,5 meter afstand houden tot en tussen jonge kinderen praktisch moeilijk uitvoerbaar is; 

• (fysieke) deelname aan onderwijs, sporten en andere activiteiten belangrijk is voor de ontwikkeling 
van kinderen; 

• kinderen (<18 jaar) met onderliggend lijden geen verhoogd risico hebben op een ernstig verloop van 
COVID-19, ongeacht het onderliggend lijden.  
  

Het niet afstand hoeven houden voor kinderen onderling en voor kinderen tot volwassenen, en de afwijkende 
epidemiologie van COVID-19 bij kinderen (zie Kinderen, school en COVID-19) heeft consequenties voor het 
contact- en uitbraakonderzoek en de daaruit voortvloeiende maatregelen en adviezen. 

• Om eventuele verspreiding van het virus onder kinderen en medewerkers tegen te gaan, kan een 
school of kinderopvang maatregelen nemen om de kans op transmissie op school – en het aantal 
contacten per kind – zo klein mogelijk te houden. Zie hiervoor het Generiek kader. 

• Medewerkers onderling houden minstens 1,5 meter afstand tot elkaar. 

Contactonderzoek op kinderopvang en school 
Wanneer een persoon (leerling of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek 
(BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang of school. Op de kinderopvang of school doet zij dit in 
samenwerking met de school of kinderopvang. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/kind-testen-op-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/leraren-testen
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/thuisquarantaine
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/regels-voor-afstand-houden
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-scholen
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9. Samenwerking en communicatie met de school/kinderopvang en GGD-scholenteams 

GGD-scholenteams 
GGD’en worden gevraagd een GGD-scholenteam samen te stellen. Het heeft de voorkeur dat vanuit de GGD de 
afdeling Infectieziektebestrijding en de afdeling Jeugdgezondheidszorg hierbij nauw samenwerken. 
Scholenteams kunnen ook ondersteunen bij uitbraakonderzoek/sequencing. Het doel van een GGD-
scholenteams is goede samenwerking tussen de JGZ en IZB binnen de GGD voor: 

• eenduidige communicatie; 

• eenduidig aanspreekpunt voor een kinderopvang of school en voor de GGD; 

• de rol van de jeugdarts: scholen en kinderopvang kunnen met vragen terecht bij de jeugdarts en 
jeugdverpleegkundige die bekend is op de kinderopvang of de school. De jeugdgezondheidszorg is een 
laagdrempelige vraagbaak. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen denken mee over specifieke 
situaties, vragen en onrust van medewerkers en/of ouders en stemmen af met 
Infectieziektebestrijding (medewerkers BCO, hygiëneadviseurs) over eventuele aanvullende 
maatregelen. De jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen houden ook tijdens een lockdown contact 
met kinderopvangcentra en scholen. Daarnaast blijven zij in contact met ouders, kinderen en 
jongeren. Zie de AJN-website voor meer informatie. 

Melden door school/kinderopvang 
Bij een of meerdere positief geteste kinderen of medewerkers is het van belang dat de GGD en de directie 
en/of het schoolbestuur in contact treden om de te nemen adviezen en maatregelen te bespreken. Er zit een 
tijdsinterval tussen de uitslag van een positieve test en de uitvoering van het BCO door de GGD. Hierdoor is een 
kinderopvang of school vaak eerder dan de GGD op de hoogte dat een kind of medewerker positief getest is 
voor COVID-19 (via ouders), en ook dat er iemand verdacht van COVID-19 is (door ziekmelding). Scholen, 
kinderopvangcentra en GGD’en worden gevraagd afspraken te maken om bij een COVID-19-(verdacht) geval 
laagdrempelig contact met elkaar op te nemen om adviezen af te stemmen. Hetzelfde geldt voor het vroeg 
opmerken van mogelijk gerelateerde gevallen. 

Afspraken vooraf met school/kinderopvang 
Ook als er nog geen besmettingen zijn geweest op een school is het goed om van tevoren met de school/ 
kinderopvang contact te hebben over en op de hoogte te zijn van de invulling van de algemeen genomen 
maatregelen op de locatie en het geldende protocol van de kinderopvang of school. Voor kinderopvang en 
scholen is er een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) waarin de maatregelen beschreven zijn 
die een school kan nemen om de kans op transmissie zo klein mogelijk te houden. Bovendien worden de 
kinderopvang en scholen geadviseerd via hun eigen sector een eigen stappenplan (handelingsperspectief) te 
maken. Scholen/kinderopvang worden gevraagd de maatregelen die zij nemen en het geldende 
handelingsperspectief/protocol met (het scholenteam van) de GGD te delen, om zo eventueel 
toekomstig BCO voor te bereiden en daarbij samen afspraken te maken over: 

• de geldende (preventieve) maatregelen en het protocol van de school en van de opvang; 

• het aanspreekpunt vanuit de opvang of school en het aanspreekpunt vanuit de GGD. Vaak zal dit 
iemand van de Jeugdgezondheidszorg zijn (de jeugdarts of jeugdverpleegkundige); 

• de procedure bij besmettingen op de opvang of school; 

• de communicatie van (ziek)meldingen van positief geteste medewerkers/kinderen tussen de opvang 
of school en GGD; 

• de uitvoering van het BCO door de GGD en de rol van de opvang of school daarbij, bijvoorbeeld het 
bijhouden van klassenindelingen en -plattegronden, dagelijkse presentielijsten per klas/groep.; 

• de maatregelen t.a.v. quarantaine en testbeleid; 

• de stappen die ondernomen moeten worden en de besluitvorming bij meerdere besmettingen of 
uitbraken, advies en ondersteuning bij preventieve maatregelen: duidelijke afspraken over met welke 
klachten een kind wel of niet naar school/kinderopvang mag/zich laat testen (onafhankelijk van of een 
kind (nauw) contact is). 

Uitvoering BCO bij 1 positief getest(e) kind/medewerker 
De GGD en school/kinderopvang nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het 
contactonderzoek geldt afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette persoon op school/kinderopvang 

https://ajnjeugdartsen.nl/de-jeugdarts/
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/kinderopvang-scholen
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(besmettelijke periode: vanaf 2 dagen voor de eerste ziektedag). De leerkracht/school/kinderopvang 
maakt een lijst van de aanwezige personen, met wie de besmette persoon in deze periode in contact is 
geweest. 

• Als een kind of leerkracht positief wordt getest wordt in principe de hele klas of groep en de leerkracht 
of medewerker aangemerkt als nauw contact (categorie 2). 
 

Alleen als er maatregelen zijn toegepast om het aantal contacten per kind zo laag mogelijk te houden, kan het 
mogelijk zijn om onderscheid te maken tussen nauwe contacten (categorie 2) en overige contacten (categorie 
3). Bij het contactonderzoek  worden contacten ingedeeld op basis van de aard van het contact dat zij hadden. 
Hierbij zijn onderlinge afstand en duur van het contact belangrijke criteria. 

• Nauwe contacten (categorie 2) zijn kinderen of medewerkers die in totaal op een dag meer dan 15 
minuten contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter afstand. 

• Overige contacten (categorie 3) zijn alle medewerkers en kinderen die meer dan 15 minuten in 
dezelfde ruimte (klaslokaal, koffieruimte etc.) waren met de besmettelijke persoon. En ook de 
kinderen of medewerkers die contact hadden met de besmettelijk persoon op minder dan 1,5 meter, 
maar korter dan 15 minuten. 
  

Zie ook het BCO-protocol. 

Maatregelen 
De maatregelen en adviezen verschillen per soort contact: 

Alle nauwe contacten (categorie 2) gaan, conform het BCO-protocol, in thuisquarantaine gedurende 10 dagen. 
Dat betekent dat zij niet naar de school of kinderopvang kunnen komen. Deze contacten krijgen het advies om 
zich zo snel mogelijk te laten testen, zodat eventuele infecties snel opgespoord kunnen worden. Ook krijgen zij 
het advies om zich te laten testen op of na dag 5 na het laatste contactmoment met de besmettelijke persoon. 
Als de test op of na dag 5 na het laatste contactmoment negatief is, kan de quarantaine worden opgeheven (zie 
ook het BCO-protocol). 

De overige contacten (categorie 3) mogen wel naar school en kinderopvang komen, zij hoeven conform het 
BCO-protocol niet in quarantaine. Deze contacten krijgen ook het advies om zich te laten testen, ook als zij 
geen klachten hebben. Bij voorkeur laten zij zich testen op of rond dag 5 na het laatste contactmoment met de 
besmettelijk persoon (zie ook het BCO-protocol). 

De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. 

Extra testbeleid 
Indien de index een medewerker is, is het raadzaam dat alle medewerkers die tijdens de besmettelijke periode 
van de index op school zijn geweest, ook worden getest. 

Naast het testbeleid conform het BCO-protocol kan op het primair onderwijs voor categorie 3 contacten een 
extra test zo spoedig mogelijk na de positieve uitslag van de index worden geadviseerd. 

Uitbraakonderzoek 
Er is sprake van een uitbraak als er binnen de school/kinderopvang 3 of meer gevallen zijn die gerelateerd lijken 
te zijn in tijd en plaats. De GGD brengt samen met de school in kaart of er sprake is van een cluster of uitbraak 
en of er (mogelijk) verspreiding heeft plaatsgevonden op school of in de kinderopvang. Hiervoor doet 
de GGD epidemiologisch uitbraakonderzoek (waarvoor het Excel-bestand ‘Clusteronderzoek GGD'en_checklist 
minimale epi dataset’ dat op Viadesk te vinden is, als hulpmiddel gebruikt kan worden) en vult dit zo nodig aan 
met sequencing van de gevonden virusstammen (zie onder Whole genome sequencing -WGS). 

Praktisch gezien betekent bovenstaande het volgende: 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
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• Onder leiding van de betreffende GGD wordt een uitbraakonderzoek uitgevoerd om de situatie 
in kaart te brengen. 

• De GGD inventariseert de samenhang in tijd en plaats (klas/groep) van de gemelde gevallen. 

• De GGD doet, in samenwerking met de leiding van de school/kinderopvang het BCO rondom de 
positieve medewerkers en/of kinderen op school/kinderopvang. De GGD en de school/kinderopvang 
nemen contact met elkaar op en stellen de dagen vast waarvoor het contactonderzoek geldt. Dit is 
afhankelijk van de aanwezigheid van de besmette personen op de school/kinderopvang (besmettelijke 
periode: 2 dagen voor de 1e ziektedag). De leerkracht/school/kinderopvang maakt een lijst van de 
aanwezige personen met wie de besmette personen in nauw contact zijn geweest. 

• Afhankelijk van de context wordt alleen de groep/klas of worden meerdere groepen/klassen 
bevraagd. 

• De GGD adviseert over eventuele informatieverstrekking aan de ouders. 

Maatregelen 
Indien de GGD op basis van epidemiologisch uitbraakonderzoek heeft vastgesteld dat er sprake is van een 
cluster of uitbraak waarbij verspreiding heeft plaatsgevonden op de school/kinderopvang (meerdere 
besmettingen verspreid over een klas, of over de school/kinderopvang) bepaalt de GGD samen met de 
school/kinderopvang welke maatregelen genomen kunnen worden om verdere verspreiding te voorkomen. 
Denk hierbij aan beter handhaven van algemene maatregelen of quarantaine voor meer groepen en 
medewerkers die een verhoogd risico gelopen hebben op besmetting en/of grootschalig testen om sluiting van 
de school/kinderopvang te voorkomen. Daarnaast: 

• Bij meerdere (≥2) besmettingen in 1 klas/groep (cluster) gaat de gehele groep/klas in quarantaine. 

• Bij meerdere klassen waar 1 besmetting is geconstateerd en waarbij meerdere kinderen bij het 
contactonderzoek als categorie 2-contact worden aangewezen, kan dit tot gevolg hebben dat 
meerdere groepen/klassen in quarantaine gaan. 

• Bij een cluster of grotere uitbraak met gerelateerde besmettingen verspreid over meerdere klassen, 
kan meer uitgebreide quarantaine voor de (gehele) opvang of school geadviseerd worden. 

• Zie ook hierna onder Testbeleid. 

Extra testbeleid bij een uitbraak 
Deze paragraaf is alleen van toepassing op het primair onderwijs 

Naast het testbeleid conform het BCO-protocol, worden in de onderscheiden situaties de volgende (extra) 
testen geadviseerd. 

• Bij meerdere (≥2) besmettingen in 1 klas/groep (cluster) worden alle kinderen en leerkrachten in de 
klas/groep zo spoedig mogelijk na de uitslag van de 2e index en 5 dagen na het laatste contact met die 
index getest. Indien de 2e index een leerkracht is, worden alle medewerkers die tijdens de 
besmettelijke periode van de 2e index op school zijn geweest, ook getest. 

• Bij meerdere klassen waar 1 besmetting geconstateerd wordt en bij een cluster of grotere uitbraak 
met gerelateerde besmettingen verspreid over meerdere klassen worden alle kinderen en 
medewerkers van de locatie zo spoedig mogelijk en 5 dagen na de eerste test getest. 

Bij het RIVM wordt een onderzoek voorbereid waarin alle klasgenoten van een positief geteste leerling of 
leerkracht op een basisschool worden getest op dag 0. De positief geteste personen gaan in isolatie en hun 
familie wordt gevraagd om deel te nemen aan een follow-up-onderzoek in de thuissituatie. De negatief geteste 
personen uit de groep/klas worden 5-7 dagen later opnieuw getest en leveren ook op dag 28 nog een sample in 
(voor serologisch onderzoek). Het doel van het onderzoek is om beter zicht te krijgen op de rol van kinderen in 
de transmissie van SARS-CoV-2 op scholen. Details van het onderzoek worden nog verder uitgewerkt. Het 
streven is om te starten als de basisscholen weer opengaan. Als de GGD hoort van een school die aan het 
onderzoek wil meewerken, kan contact worden opgenomen met het onderzoeksteam via: FFX-COVID-
19@rivm.nl. 

Whole genome sequencing-WGS 
Overweeg om in aanvulling op het epidemiologisch uitbraakonderzoek moleculair onderzoek (WGS) van de 
gevonden virusstammen te verrichten. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd om clustering fylogenetisch te 

https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/tqqjeqarlypl2uc3e5ftptt7iemslodlkpmror6g6smcg2x3olog5a4ka5apgcwrg7ovupsn6cwvo/fabb5lsoleexqanlauzoux5exm
https://nieuwsbrieven.rivm.nl/l/101500/tqqjeqarlypl2uc3e5ftptt7iemslodlkpmror6g6smcg2x3olog5a4ka5apgcwrg7ovupsn6cwvo/fabb5lsoleexqanlauzoux5exm
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bevestigen dan wel uit te sluiten, een variant van het virus op te sporen en/of om een mogelijke bron in 
beeld te brengen. GGD’en kunnen voor overleg hierover en de praktische uitvoering contact opnemen 
met de LCI. 

Het kan zinvol zijn een of meerdere positieve monsters te sequencen, bijvoorbeeld bij opvallende clustering 
(meerdere gevallen, verspreid over vrijwel alle klassen op scholen), verspreiding die duidelijk anders of sneller 
verloopt dan normaal gebruikelijk, of als men geen zicht en controle heeft op de uitbraak. 

WGS is meestal alleen mogelijk bij lage Ct-waarden (32 of lager). In het geval van veel positieve monsters kan 
overwogen worden om slechts een deel van de monsters te sequencen. Daarbij is het van belang om van elke 
te onderscheiden groep een beperkt aantal positieve monsters te selecteren, naast een selectie in de tijd en 
het insturen van zoveel mogelijk monsters van zowel leerkrachten als leerlingen. Daarbij dient gelet te worden 
op de Ct-waarden van de positieve monsters (indien bekend); monsters met een lagere Ct-waarde hebben de 
voorkeur. 

Op basis van de combinatie van epidemiologische gegevens en de resultaten van het moleculair onderzoek, 
kunnen conclusies worden getrokken (door de GGD in samenspraak met de virologen) over de verspreiding van 
het virus binnen het cluster. De conclusies worden met het RIVM/de LCI gedeeld als input voor eventuele 
aanpassingen van het landelijk beleid. 
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• 26-01-2021: Tekstuele verduidelijking onder ‘Maatregelen’ en een wijziging bij de maatregelen 
die scholen kunnen nemen om de transmissie zo klein mogelijk te houden. Deze zullen worden 
beschreven in het Generiek kader (voor scholen). 

• 22-01-2021: De Handreiking contact- en uitbraakonderzoek COVID-19 bij kinderen (0 tot 18 jaar) is 
gesplitst in deze handreiking voor het basisonderwijs en een handreiking voor het voortgezet 
onderwijs. De handreiking is compleet vernieuwd herzien n.a.v. het advies van het 95e OMT over het 
veilig heropenen van de scholen, De uitvoering van het BCO bij 1 positief geteste kind/medewerker, of 
bij een uitbraak in de klas/school en testbeleid is in de handreiking nader uitgewerkt. 

• 01-12-2020: Tekstuele verduidelijking onder 'testbeleid en maatregelen contacten'. 

• 27-11-2020: Aanpassing test- en quarantainebeleid van kinderen 0 tot en met 12 jaar (naar aanleiding 
van 87e OMT-advies) en thuisblijfadvies voor huisgenoten kinderen 0 tot en met 6 jaar (naar 
aanleiding van 88e OMT-advies). 

• 09-10-2020: De handreiking is aangepast aan het gewijzigde thuisblijf- en testbeleid voor 
neusverkouden kinderen van 0-4 jaar en op de basisschool. Het beleid ten aanzien van contacten <18 
jaar van een index <18 jaar met COVID-19 gewijzigd (beleid per 2 oktober 2020); in principe worden 
alle contacten <18 jaar als een overig, niet nauw contact (categorie 3, zie ook informatiebrief) 
beschouwd, tenzij het gaat om kinderen in de middelbareschoolleeftijd die in hun vrije tijd frequent en 
intensief contact met elkaar hebben gehad. Paragraaf G is toegevoegd met praktische aanvullende 
maatregelen die scholen kunnen implementeren bij clusters en verhoogde regionale verspreiding. 

• 28-09-2020: Link voor uitzonderingen ingevoegd in 'Kinderen t/m 12 jaar mogen naar de kinderopvang 
of andere vormen van kinderopvang én naar de basisschool als zij alleen verkoudheidsklachten 
hebben zonder koorts. Hierop zijn uitzonderingen, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-
kinderen.' 

• 25-09-2020: link Rijksoverheid.nl/quarantaine. 

• 19-09-2020: aangepast n.a.v. gewijzigde beleid thuisblijven bij klachten voor kinderen t/m 12 jaar. 

• 04-09-2020: aangepast bij uitgangspunten: de voorwaarde minimaal 48 uur koortsvrij is verwijderd in 
'De positief geteste persoon blijft thuis tot minimaal 7 dagen na de start van de symptomen en tot de 
persoon ten minste 24 uur symptoomvrij is'. 

• 03-09-2020: Onder 'Testbeleid en maatregelen contacten' is aangepast: kinderen t/m 12 jaar mogen 
wel naar kinderopvang/school/bso en sporten (niet meer vanaf 4 jaar). 

• 05-08-2020: Verduidelijking quarantainebeleid voor kinderen als ‘overige nauwe contacten’: leeftijd 4 
t/m 12 jaar in plaats van ≤ 12 jaar. (Toelichting: de uitzondering voor het quarantainebeleid voor 
kinderen in categorie 2, overige nauwe contacten, geldt alleen voor kinderen in de leeftijd 4 t/m 12 
jaar. De reden hiervoor is het welzijnsprincipe, het belang van school- en sportparticipatie is in deze 
leeftijdsgroep groter dan het risico op eventuele verspreiding. Dit geldt niet voor kinderen in de 
andere leeftijdsgroepen.) 

• 20-07-2020: Handreiking is uitgebreid naar alle kinderen van 0 tot 18 jaar. Uitgebreide herziening van 
de handreiking. 

• Ook bij uitgangspunten vermeld: Indien de test negatief is en kinderen alleen neusverkouden zijn of 
een snotneus hebben en verder niet ziek zijn, mogen zij naar school of kindercentrum en hoeven zijn 
niet thuis te blijven. 

• 18-06-2020: Onder scenario E, punt 1: "de school informeert..." aangepast naar "in overleg met 
de GGD informeert de school zo nodig..." 

• 11-06-2020: Eerste versie. 
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