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Inleiding
De afgelopen twee jaar heeft het coronavirus grote impact gehad op de kinderopvangsector.
Lockdowns, het bieden van (24/7) noodopvang aan kinderen in een kwetsbare positie en kinderen
van ouders werkzaam in cruciale beroepen, onzekerheid over de impact van het virus op de
pedagogisch professionals en kinderen en hun ouders, (zelf)testen en vaccinaties. In combinatie
met de bestaande personeelskrapte zijn het twee turbulente jaren geweest waarin de kinderopvang
zijn flexibiliteit en veerkracht heeft getoond. Ondanks de crisis werden er elke dag weer
honderdduizenden kinderen liefdevol opgevangen. Op deze manier heeft de kinderopvang een
belangrijke bijdrage geleverd aan de crisisbestrijding in Nederland. Nog dagelijks zijn de gevolgen
van COVID-19 zichtbaar. Er kan nog steeds sprake zijn van personeelsuitval waardoor de
kinderopvang te maken kan krijgen met noodgedwongen sluitingen. Hierdoor kunnen kinderen
thuis komen te zitten. Om de kinderopvang zo lang mogelijk veilig (zowel waar het gaat om fysieke
veiligheid als om sociaal-emotionele veiligheid) en verantwoord open te houden, komt het kabinet
in samenwerking met de sectorpartijen uit de kinderopvang met een (middel)lange termijnstrategie
COVID-19. Mocht het virus weer oplaaien en er (contactbeperkende) maatregelen nodig zijn dan
wordt de kinderopvangsector (de sector) door middel van de (middel)lange termijnstrategie op
verschillende scenario’s voorbereid. Binnen deze scenario’s worden periodes met relatief lage
viruscirculatie afgewisseld met periodes van relatief hoge viruscirculatie met mogelijk grote
gevolgen voor de toegankelijkheid van de zorg. Onafhankelijk van in welk scenario we ons
bevinden is het uitgangspunt om sectoren open te houden en schade te beperken door de
wendbaarheid van sectoren te vergroten.
De verwachting is dat het virus zich op de langere termijn zal ontwikkelen tot een
verkoudheidsvirus dat weliswaar klachten geeft, maar niet langer tot grote drukte leidt in de
ziekenhuizen (scenario verkoudheid). Het virus komt dan in een zogeheten endemische fase,
momenteel is daar nog geen sprake van. Er is een aanzienlijke kans dat we komende jaren nog te
maken krijgen met een ernstiger, griepachtig verloop. Dit kan tot zware belasting van de zorg
leiden, zeker als het virus samenvalt met een stevig griepseizoen. Dit zogenoemde griep+ scenario
wordt mogelijk afgewisseld met extra oplevingen door bijvoorbeeld een nieuwe variant die
besmettelijker is en/of een onzeker of ernstiger ziektebeeld kent en/of afnemende immuniteit,
waardoor er (tijdelijk) een hoog risico ontstaat op overbelasting van de zorg (scenario continue
strijd). En tenslotte is er een kleine kans dat er een situatie ontstaat waarin een nieuwe variant zijn
intrede doet met een zeer groot risico op zeer hoge sterfte, een worstcasescenario.
Dit document bevat protocollen die per scenario ingezet kunnen worden zodat we als
kinderopvangorganisatie snel mee kunnen bewegen als de overheid dit aangeeft. Ook bevat dit
document een schematische overzichten waarin maatregelen worden aangegeven.
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Opmerkingen bij schematisch overzicht
• In een zwaarder scenario zijn alle voorgaande maatregelen van toepassing plus de maatregelen
die in het dan geldende scenario zijn opgenomen.
• Alle maatregelen in dit schema zijn tussen maart 2020 en maart 2022 al eens of meerdere keren
van toepassing geweest in de kinderopvang. Deze maatregelen zijn doorlopend op- en afgeschaald.
• Of de maatregelen in dit overzicht daadwerkelijk van toepassing zullen zijn is afhankelijk van hoe
een eventuele nieuwe virusvariant zich ontwikkelt en welke adviezen/maatregelen vanuit het OMT
en/of het RIVM van toepassing zullen zijn. Dit geldt bijvoorbeeld voor de maatregel van het
zelftesten. Afhankelijk van een variant kan geadviseerd worden zelftesten preventief in te zetten of
alleen bij klachten en voor pedagogisch professionals en kinderen die al dan niet gevaccineerd zijn.
Ook kunnen er nog aanvullende de adviezen van het RIVM gelden voor specifieke doelgroepen
zoals pedagogisch professionals die zwanger zijn of een kwetsbare gezondheid hebben.
• In scenario 4 vindt opvang indien mogelijk plaats in bubbels of zogenoemde cohorten. Afhankelijk
van de context van de opvanglocatie worden kinderen zoveel mogelijk in de eigen groep
opgevangen.
• Naast de vier scenario’s in dit sectorplan is er een kleine mogelijkheid dat er een nieuwe
virusvariant zich voordoet die grotere risico’s met zich meebrengt voor de populatie in de
kinderopvang. Afhankelijk van de ernst van de virussituatie kan het kabinet de regie naar zich
toetrekken en besluiten de opvang alleen open te houden voor specifieke doelgroepen zoals
kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal
beroep.
• Voorzorgs- en contactbeperkende maatregelen kunnen leiden tot uitval van pedagogisch
professionals en daarmee, in de bestaande arbeidsmarktkrapte, tot het sluiten van groepen of
locaties met als gevolg dat kinderen en ouders thuis komen te zitten. Ook kan dit financiële
gevolgen hebben voor houders en ouders.
• Naast de vier scenario’s in dit sectorplan is er een kleine mogelijkheid dat er een nieuwe
virusvariant zich voordoet die grotere risico’s met zich meebrengt voor de populatie in de
kinderopvang. Afhankelijk van de ernst van de virus-situatie kan het kabinet de regie naar zich
toetrekken en besluiten de opvang alleen open te houden voor specifieke doelgroepen zoals
kinderen in een kwetsbare positie en voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in een cruciaal
beroep.
• Mocht deze situatie zich voordoen, dan is het voor het bieden van de noodopvang van belang dat
er duidelijkheid is voor de sector over de cruciale beroepenlijst, welke beroepen en/of functies hier
onder vallen en wie van deze uitzondering gebruik kan maken. Mogelijk kan afhankelijk van de
ernst binnen dit scenario worden op- en afgeschaald in categorieën binnen de cruciale beroepenlijst
als de continuïteit van de noodopvang te kunnen waarborgen.
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Maatregelenladder
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Scenario 1 ‘Verkoudheid’

1. Informatie over de algemeen geldende maatregelen
•
Kort overzicht van de huidige coronamaatregelen en adviezen van Rijksoverheid:
Maatregelen en adviezen om verspreiding corona te beperken | Coronavirus COVID-19 |
Rijksoverheid.nl
•
Het Generiek kader van het RIVM biedt een overzicht van de huidige maatregelen en
adviezen voor hoe organisaties, bedrijven en instellingen zich kunnen houden aan de
resterende coronamaatregelen:
Generiek kader coronamaatregelen | RIVM
•
Stappenplan Rijksoverheid voor reizen van en naar het buitenland:
Coronaregels voor reizen en vakantie | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl
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Scenario 1 Verkoudheid Protocol
Protocol COVID-19 Kinderopvang en handelingsperspectief vanaf scenario 1
Dit protocol is geschreven door Stichting kinderdagverblijf Brabant en dient als leidraad tijdens de
periode waarin de gezondheid van de kinderen en medewerkers extra gewaarborgd moet worden.
Door de maatregelen van het RIVM nauwlettend op te volgen is het risico op besmetting kleiner.
De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht
vanuit het Generiek kader (RIVM). Daarnaast worden er ook locatiegerichte maatregelen in
overeenstemming met de oudercommissie gehanteerd. Deze staan hieronder beschreven:
•
•
•
•

Ouders bellen 15 minuten van tevoren naar de groep om aan te geven dat zij hun kind
komen halen. Dit om de drukte te beperken en elkaar de ruimte te geven.
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar is om naar huis te gaan.
Oudergesprekken kunnen op locatie plaatsvinden en is er daarnaast ook de mogelijkheid
om dit telefonisch te plannen met de mentor van uw kind. Elke mentor bespreekt de opties
met de ouders en maken een afspraak.
De beslisboom is de leidraad. De meest actuele beslisboom staat op de website
www.kinderdagverblijfbrabant.nl en zal ook op de locatie hangen.

Algemene hygiëne
In het beleid veiligheid en gezondheid staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatie omgaat met
de algemene hygiëne. Naast deze standaard werkwijze, zijn de richtlijnen aangescherpt met:
•

•
•

•
•

Handen worden frequent minimaal 20 seconde gewassen met water en zeep. (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.)
Gebruik papieren doekjes om de handen te drogen en gooi deze direct weg.
Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk
opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, hoest of nies in je elleboog en gebruik
papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Zorg voor goede instructies om de kinderen te helpen met het goed leren handen wassen
en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
Maak na iedere werkdag de ruimte/ voorziening goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol.

Jaimey en Michelle zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.

7

Ventilatie en binnenklimaat
Goede luchtkwaliteit geeft een uitslag lager dan 800 ppm. Lager dan 650 ppm indiceert een zeer
goede luchtkwaliteit.
•
•
•

Bij een waarde hoger dan 1000 ppm moet meer geventileerd worden,
Bij 1200 ppm en hoger is het CO2-gehalte veel te hoog en moeten er direct grote
ventilatiemaatregelingen worden getroffen.
Lijst co2 meter

De checklist CO2 is onderverdeeld in 3 ruimten.
De grote groepsruimte de Bijtjes, de slaapkamer en de babyruimte de Uiltjes. Er staat een vaste
CO2 meter in de grote groepsruimte, en de nieuwe extra CO2 meter staat in de slaapkamer. Deze
wordt afgewisseld met de babygroep om metingen te verrichten. De CO2 meter is makkelijk
verplaatsbaar doordat deze op batterijen werkt.
De metingen worden eens per maand, per groepsruimte gemeten. Elke ruimte komt een week aan
bod. Hiervoor worden steeds wisselende tijdsstippen gekozen om goed te kunnen monitoren. De
medewerkers vullen het tijdstip handmatig in.
Er staan indicatietijden als voorbeeld vermeld. Om dit goed te implementeren en controleerbaar te
maken schrijven de medewerkers in de groepsagenda wanneer welke ruimte gemonitord moet
worden. De lijsten worden telkens na elke weekmeting in de map (CO2 metingen) gedaan zodat
deze meegenomen kan worden tijdens de risico-inventarisatie
veiligheid en gezondheid. Bij afwijkingen in waarden worden deze gemeld bij de locatiemanager.
•
•

De ventilatie voldoet aan de regelgeving, arbocatalogi en geldende richtlijnen.
Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen bij het openen om 7.30 uur op kiepstand te
zetten of door de ramen tegenover elkaar open te zetten tot de kinderen komen. Lucht de
ruimte na een spelactiviteit in de ochtend en de middag (tijdens het buitenspelen), na het
schoonmaken tussen de middag (als de kinderen in bed liggen), en na de avondmaaltijd.
Zet de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open als de kinderen niet in de ruimte
zijn. De ventilatieroosters staan gedurende de hele dag open.

Risicogroepen:
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:
•
vanuit huis of
•
(elders) op de locatie of
•
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.
Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met
kinderen tot en met 12 jaar en 1,5 m afstand te houden.
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Scenario 2 ‘Griep+’
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Scenario 2 Griep + protocol
Protocol COVID-19 Kinderopvang en handelingsperspectief vanaf scenario 2 (lichtgroen)
Dit protocol is geschreven door Stichting kinderdagverblijf Brabant en dient als leidraad tijdens de
periode waarin de gezondheid van de kinderen en medewerkers extra gewaarborgd moet worden.
Door de maatregelen van het RIVM nauwlettend op te volgen is het risico op besmetting kleiner.
De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht
vanuit het Generiek kader (RIVM). Daarnaast worden er ook locatiegerichte maatregelen in
overeenstemming met de oudercommissie gehanteerd. Deze staan hieronder beschreven:
•
•
•
•
•
•
•

Ouders bellen 15 minuten van tevoren naar de groep om aan te geven dat zij hun kind
komen halen. Dit om de drukte te beperken en elkaar de ruimte te geven. (vanaf scenario
1)
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar is om naar huis te gaan.
Oudergesprekken kunnen op locatie plaatsvinden en is er daarnaast ook de mogelijkheid
om dit telefonisch te van uw kind. Elke mentor bespreekt de opties met de ouders en
maken een afspraak.
De beslisboom is de leidraad. De meest actuele beslisboom staat op de website
www.kinderdagverblijfbrabant.nl en zal ook op de locatie hangen.
Een ouder brengt of haalt het kind. (vanaf scenario 2)
Buiten spelen of een buitenactiviteit waar het kan.
Thuisblijven bij klachten en testen.

Algemene hygiëne
In het beleid veiligheid en gezondheid staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatie omgaat met
de algemene hygiëne. Naast deze standaard werkwijze, zijn de richtlijnen aangescherpt met:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Handen worden frequent minimaal 20 seconde gewassen met water en zeep. (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.)
Gebruik papieren doekjes om de handen te drogen en gooi deze direct weg.
Zorg voor goede instructies om de kinderen te helpen met het goed leren handen wassen
en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
Maak na iedere werkdag de ruimte/ voorziening goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol.
Gebruik van handschoenen tijdens maaltijden.
Gebruik van handschoenen tijdens verschonen en toiletronde van de kinderen.
Gebruik van ontsmettingsdoekjes voor de plekken die veel aangeraakt worden.
Gebruik van handgel om te ontsmetten. Alleen te gebruiken voor volwassenen.
Communiceer 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.
Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen
aanraken) en lesmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met
water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
Medewerkers houden pauze op gepaste afstand en indien mogelijk in een aparte ruimte, en
zorgen dat de hygiëne maatregelen ook tijdens pauzetijd worden opgevolgd.
Er worden geen handen geschud.

Jaimey en Michelle zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
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Ventilatie en binnenklimaat
Goede luchtkwaliteit geeft een uitslag lager dan 800 ppm. Lager dan 650 ppm indiceert een zeer
goede luchtkwaliteit.
•
•
•

Bij een waarde hoger dan 1000 ppm moet meer geventileerd worden,
Bij 1200 ppm en hoger is het CO2-gehalte veel te hoog en moeten er direct grote
ventilatiemaatregelingen worden getroffen.
Lijst co2 meter

De checklist CO2 is onderverdeeld in 3 ruimten.
De grote groepsruimte de Bijtjes, de slaapkamer en de babyruimte de Uiltjes. Er staat een vaste
CO2 meter in de grote groepsruimte, en de nieuwe extra CO2 meter staat in de slaapkamer. Deze
wordt afgewisseld met de babygroep om metingen te verrichten. De CO2 meter is makkelijk
verplaatsbaar doordat deze op batterijen werkt.
De metingen worden eens per maand, per groepsruimte gemeten. Elke ruimte komt een week aan
bod. Hiervoor worden steeds wisselende tijdsstippen gekozen om goed te kunnen monitoren. De
medewerkers vullen het tijdstip handmatig in. Er staan indicatietijden als voorbeeld vermeld. Om
dit goed te implementeren en controleerbaar te maken schrijven de medewerkers in de
groepsagenda wanneer welke ruimte gemonitord moet worden. De lijsten worden telkens na elke
weekmeting in de map (CO2 metingen) gedaan zodat deze meegenomen kan worden tijdens de
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Bij afwijkingen in waarden worden deze gemeld bij
de locatiemanager.
•
•

De ventilatie voldoet aan de regelgeving, arbocatalogi en geldende richtlijnen.
Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen bij het openen om 7.30 uur op kiepstand te
zetten of door de ramen tegenover elkaar open te zetten tot de kinderen komen. Lucht de
ruimte na een spelactiviteit in de ochtend en de middag (tijdens het buitenspelen), na het
schoonmaken tussen de middag (als de kinderen in bed liggen), en na de avondmaaltijd.
Zet de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open als de kinderen niet in de ruimte
zijn. De ventilatieroosters staan gedurende de hele dag open.

Maatregelen voor medewerkers:
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:
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. Deze vragen hangen in de hal op de locatie.
Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en
laat zich testen.
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Testbeleid:
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD-teststraat of een
zelftest doen. 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.
Zelf testen:
Elke medewerker kan om zelftesten vragen bij twijfel. De locatiemanager zal dit ook regelmatig
bespreekbaar maken en zelftesten uitdelen op behoefte. Ook zal ze de medewerkers op de hoogte
stellen van de voorrangsregeling van testen bij de GGD als deze regelgeving weer in werking
treedt. Er zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden tussen de locatiemanager en pedagogisch
medewerkers waarbij er oog is voor het welzijn van de medewerkers. Vanuit daar kunnen er
aanvullende afspraken worden gemaakt of er kan eventueel een bedrijfsarts ingeschakeld worden.
Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers extra alert op signalen vanuit kinderen en ouders en
zal de pedagogisch coach hier regelmatig over in gesprek gaan met de medewerkers en meekijken
gedurende de dag. Op behoefte kunnen er ook extra gesprekken met ouders plaatsvinden.
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Risicogroepen:
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:
• vanuit huis of
• (elders) op de locatie of
• 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.
Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met
kinderen tot en met 12 jaar en 1,5 m afstand te houden.
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Scenario 3 ‘Continue strijd’
Kinderopvang open met pakket maatregelen

•
•
•
•
•

Gebruik corona zelftest:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-hetcoronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
Testbeleid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
Actuele beslisboom:
https://www.boink.info/beslisboom
Handreiking bij neusverkouden kinderen:
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
Generiek kader:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-bedrijven-instellingen
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Scenario 3 Continue strijd protocol
Protocol COVID-19 Kinderopvang en handelingsperspectief vanaf scenario 3 (oranje)
Dit protocol is geschreven door Stichting kinderdagverblijf Brabant en dient als leidraad tijdens de
periode waarin de gezondheid van de kinderen en medewerkers extra gewaarborgd moet worden.
Door de maatregelen van het RIVM nauwlettend op te volgen is het risico op besmetting kleiner.
De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht
vanuit het Generiek kader (RIVM). Daarnaast worden er ook locatiegerichte maatregelen in
overeenstemming met de oudercommissie gehanteerd. Deze staan hieronder beschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouders bellen 15 minuten van tevoren naar de groep om aan te geven dat zij hun kind
komen halen. Dit om de drukte te beperken en elkaar de ruimte te geven.
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar is om naar huis te gaan.
Oudergesprekken kunnen op locatie plaatsvinden en is er daarnaast ook de mogelijkheid
om dit telefonisch te plannen met de mentor van uw kind. Elke mentor bespreekt de opties
met de ouders en maken een afspraak.
De beslisboom is de leidraad. De meest actuele beslisboom staat op de website
www.kinderdagverblijfbrabant.nl en zal ook op de locatie hangen.
Een ouder brengt of haalt het kind. (vanaf scenario 2)
Buiten spelen of een buitenactiviteit waar het kan.
Thuisblijven bij klachten en testen.
Ouders dragen een mondkapje. (vanaf scenario 3)
Ouders komen hun kind niet brengen met klachten of doen een zelftest.
Er vindt een korte overdracht plaats tijdens de breng en haalmomenten.
Tijdens de breng en haalmomenten is het mogelijk om maximaal 1 overdracht te doen in
het voorportaal bij de hoofdingang (kinderen boven de 1 jaar) en 1 overdracht bij de
babygroep (kinderen onder de 1 jaar).
Er zullen looproutes worden aangegeven.
De pedagogisch medewerkers zullen hier aanwijzingen voor geven.
Het is mogelijk dat er soms een ouder even moet wachten om te veel drukte te beperken.
De tussendeur is gesloten tijdens overdrachten zodat het niet te druk is in de gang.
Individuele gesprekken met ouders of externen vinden in de aparte babygroep plaats of bij
voorkeur telefonisch. Hierbij wordt er 1,5 meter afstand gehouden tussen de pedagogisch
medewerker en de ouders.
Vergaderingen of bijeenkomsten vinden alleen digitaal plaats.

Brengen en halen
Overdracht tijdens het brengen van de kinderen
1. We vragen ouders voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met
de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat.
2. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de babyruimte (kind onder de 1 jaar) of
in de hal bij de hoofdingang (kind boven de 1 jaar). We vragen ouders even in het
voorportaal te wachten als er al een ouder binnen is om elkaar de ruimte te geven.
3. De tussendeur bij de groepsruimte blijft gesloten om de rust te bewaren op de groep.
4. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de spullen opgeborgen worden.
5. Het kind mag naar de groep en wast samen met de pedagogisch medewerker de handen.
Gebruik voor de kinderen geen handdesinfectiemiddelen in verband met het gevaar voor
vergiftiging bij inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van
besmetting. Laat de kinderen hun handen drogen met een papieren doekje dat ze
vervolgens direct weggooien.
Overdracht tijdens het halen van de kinderen
1. Om de overdrachten zo goed mogelijk te laten verlopen en de wachttijd te verminderen,
vragen we ouders 15 minuten voor aankomst te bellen naar de groep.
2. De pedagogisch medewerkers zijn op deze manier in de gelegenheid om de kinderen hun
jas en schoenen aan te doen en om hun persoonlijke spullen bij elkaar te pakken.
3. We vragen ouders voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met
de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat.
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4. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de babyruimte (kind onder de 1 jaar) of
in de hal bij de hoofdingang (kind boven de 1 jaar). We vragen ouders even in het
voorportaal te wachten als er al een ouder binnen is om elkaar de ruimte te geven.
5. De persoonlijke spullen van het kind, zijn door de pedagogisch medewerker al in de tas
gedaan. We vragen ouders zelf te controleren of alles erin zit.
6. Er zal een korte overdracht plaatsvinden om ook de wachttijd voor andere ouders te
beperken.
7. In het ouderportaal zal een dagverhaal geschreven worden om de ouders een zo goed
mogelijk beeld te geven van de dag en er kan telefonisch contact worden opgenomen als
dit als prettig wordt ervaren. Ook kan er altijd een extra afspraak ingepland worden.
Algemene hygiëne
In het beleid veiligheid en gezondheid staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatie omgaat met
de algemene hygiëne. Naast deze standaard werkwijze, zijn de richtlijnen aangescherpt met:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Handen worden frequent minimaal 20 seconde gewassen met water en zeep. (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.)
Gebruik papieren doekjes om de handen te drogen en gooi deze direct weg.
Zorg voor goede instructies om de kinderen te helpen met het goed leren handen wassen
en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
Maak na iedere werkdag de ruimte/ voorziening goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol.
Gebruik van handschoenen tijdens maaltijden.
Gebruik van handschoenen tijdens verschonen en toiletronde van de kinderen.
Gebruik van ontsmettingsdoekjes voor de plekken die veel aangeraakt worden.
Gebruik van handgel om te ontsmetten. Alleen te gebruiken voor volwassenen.
Communiceer 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.
Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen
aanraken) en lesmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met
water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
Medewerkers houden pauze op gepaste afstand en indien mogelijk in een aparte ruimte, en
zorgen dat de hygiëne maatregelen ook tijdens pauzetijd worden opgevolgd.
Er worden geen handen geschud.

Jaimey en Michelle zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
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Ventilatie en binnenklimaat
Goede luchtkwaliteit geeft een uitslag lager dan 800 ppm. Lager dan 650 ppm indiceert een zeer
goede luchtkwaliteit.
•
•
•

Bij een waarde hoger dan 1000 ppm moet meer geventileerd worden.
Bij 1200 ppm en hoger is het CO2-gehalte veel te hoog en moeten er direct grote
ventilatiemaatregelingen worden getroffen.
Lijst co2 meter

De checklist CO2 is onderverdeeld in 3 ruimten.
De grote groepsruimte de Bijtjes, de slaapkamer en de babyruimte de Uiltjes. Er staat een vaste
CO2 meter in de grote groepsruimte, en de nieuwe extra CO2 meter staat in de slaapkamer. Deze
wordt afgewisseld met de babygroep om metingen te verrichten. De CO2 meter is makkelijk
verplaatsbaar doordat deze op batterijen werkt.
De metingen worden eens per maand, per groepsruimte gemeten. Elke ruimte komt een week aan
bod. Hiervoor worden steeds wisselende tijdsstippen gekozen om goed te kunnen monitoren. De
medewerkers vullen het tijdstip handmatig in. Er staan indicatietijden als voorbeeld vermeld. Om
dit goed te implementeren en controleerbaar te maken schrijven de medewerkers in de
groepsagenda wanneer welke ruimte gemonitord moet worden. De lijsten worden telkens na elke
weekmeting in de map (CO2 metingen) gedaan zodat deze meegenomen kan worden tijdens de
risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Bij afwijkingen in waarden worden deze gemeld bij
de locatiemanager.
•
•

De ventilatie voldoet aan de regelgeving, arbocatalogi en geldende richtlijnen.
Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen bij het openen om 7.30 uur op kiepstand te
zetten of door de ramen tegenover elkaar open te zetten tot de kinderen komen. Lucht de
ruimte na een spelactiviteit in de ochtend en de middag (tijdens het buitenspelen), na het
schoonmaken tussen de middag (als de kinderen in bed liggen), en na de avondmaaltijd.
Zet de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open als de kinderen niet in de ruimte
zijn. De ventilatieroosters staan gedurende de hele dag open.

Maatregelen voor medewerkers:
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:
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. Deze vragen hangen in de hal op de locatie.
Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en
laat zich testen. Bij twijfel wordt er altijd overlegd met de locatiemanager.
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Testbeleid:
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD-teststraat of een
zelftest doen. 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.
Zelf testen:
Elke medewerker kan om zelftesten vragen bij twijfel. De locatiemanager zal dit ook regelmatig
bespreekbaar maken en zelftesten uitdelen op behoefte. Ook zal ze de medewerkers op de hoogte
stellen van de voorrangsregeling van testen bij de GGD zodra deze regeling weer in werking treedt.
Er zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden waarbij er oog is voor het welzijn van de
medewerkers. Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers extra alert op signalen vanuit
kinderen en ouders en zal de pedagogisch coach hier regelmatig over in gesprek gaan met de
medewerkers en meekijken gedurende de dag. Op behoefte kunnen er ook extra gesprekken met
ouders plaatsvinden.
De organisatie biedt de medewerkers de mogelijkheid om 1 of 2 keer per week preventief
zelftesten uit te voeren. De locatiemanager zorgt ervoor dat er 1 of 2 zelftesten per week
beschikbaar gesteld worden per medewerker, afhankelijk van het werkrooster. Hiermee is het
sneller mogelijk in te grijpen bij besmettingen en de kinderopvang open te houden.
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Risicogroepen:
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:
• vanuit huis of
• (elders) op de locatie of
• 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.
Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met
kinderen tot en met 12 jaar en 1,5 m afstand te houden.
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Scenario 4 ‘Worst case’

•
•
•

Risicogroepen en Covid-19:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
Zwangeren en COVID-19:
https://www.rivm.nl/zwangerschap-en- infectieziekten/zwangerschap-en-covid-19
Inzet onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers:
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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Scenario 4 Worst caseprotocol
Protocol COVID-19 Kinderopvang en handelingsperspectief vanaf scenario 4 (rood)
Dit protocol is geschreven door Stichting kinderdagverblijf Brabant en dient als leidraad tijdens de
periode waarin de gezondheid van de kinderen en medewerkers extra gewaarborgd moet worden.
Door de maatregelen van het RIVM nauwlettend op te volgen is het risico op besmetting kleiner.
De volgende algemene maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht
vanuit het Generiek kader (RIVM). Daarnaast worden er ook locatiegerichte maatregelen in
overeenstemming met de oudercommissie gehanteerd. Deze staan hieronder beschreven:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ouders bellen 15 minuten van tevoren naar de groep om aan te geven dat zij hun kind
komen halen. Dit om de drukte te beperken en elkaar de ruimte te geven.
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat het kind klaar is om naar huis te gaan.
Oudergesprekken kunnen op locatie plaatsvinden en is er daarnaast ook de mogelijkheid
om dit telefonisch te plannen met de mentor van uw kind. Elke mentor bespreekt de opties
met de ouders en maken een afspraak.
De beslisboom is de leidraad. De meest actuele beslisboom staat op de website
www.kinderdagverblijfbrabant.nl en zal ook op de locatie hangen.
Een ouder brengt of haalt het kind. (vanaf scenario 2)
Buiten spelen of een buitenactiviteit waar het kan.
Thuisblijven bij klachten en testen.
Ouders dragen een mondkapje. (vanaf scenario 3)
Ouders komen hun kind niet brengen met klachten of doen een zelftest.
Er vindt een korte overdracht plaats tijdens de breng en haalmomenten.
Tijdens de breng en haalmomenten is het mogelijk om maximaal 1 overdracht te doen in
het voorportaal bij de hoofdingang (kinderen boven de 1 jaar) en 1 overdracht bij de
babygroep (kinderen onder de 1 jaar).
Er zullen looproutes worden aangegeven.
De pedagogisch medewerkers zullen hier aanwijzingen voor geven.
Het is mogelijk dat er soms een ouder even moet wachten om te veel drukte te beperken.
De tussendeur is gesloten tijdens overdrachten zodat het niet te druk is in de gang.
Individuele gesprekken met ouders of externen vinden in de aparte babygroep plaats of bij
voorkeur telefonisch. Hierbij wordt er 1,5 meter afstand gehouden tussen de pedagogisch
medewerker en de ouders.
Vergaderingen of bijeenkomsten vinden alleen digitaal plaats.
Er kunnen helaas geen externe aanwezig zijn op de locatie. Uitzondering hierop is de GGD.
Alleen de medewerkers voor het primaire proces zijn aanwezig op de locatie.
De pedagogisch coach zal op behoefte aanwezig zijn ter ondersteuning als dit noodzakelijk
is voor het welzijn van de kinderen, medewerkers en ouders.

Brengen en halen
Overdracht tijdens het brengen van de kinderen
1

We vragen ouders voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met
de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat.
2 De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de babyruimte (kind onder de 1 jaar) of
in de hal bij de hoofdingang (kind boven de 1 jaar). We vragen ouders even in het
voorportaal te wachten als er al een ouder binnen is om elkaar de ruimte te geven.
3. De tussendeur bij de groepsruimte blijft gesloten om de rust te bewaren op de groep.
4. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de spullen opgeborgen worden.
5. Het kind mag naar de groep en wast samen met de pedagogisch medewerker de handen.
Gebruik voor de kinderen geen handdesinfectiemiddelen in verband met het gevaar voor
vergiftiging bij inname van deze middelen. Handenwassen voldoet bij de preventie van
besmetting. Laat de kinderen hun handen drogen met een papieren doekje dat ze
vervolgens direct weggooien.

21

Overdracht tijdens het halen van de kinderen
1. Om de overdrachten zo goed mogelijk te laten verlopen en de wachttijd te verminderen,
vragen we ouders 15 minuten voor aankomst te bellen naar de groep.
2. De pedagogisch medewerkers zijn op deze manier in de gelegenheid om de kinderen hun
jas en schoenen aan te doen en om hun persoonlijke spullen bij elkaar te pakken.
3. We vragen ouders voordat zij aanbellen en de deur openen, hun handen te ontsmetten met
de handgel die voor de buitendeur op de kruk staat.
4. De pedagogisch medewerker ontvangt het kind in de babyruimte (kind onder de 1 jaar) of
in de hal bij de hoofdingang (kind boven de 1 jaar). We vragen ouders even in het
voorportaal te wachten als er al een ouder binnen is om elkaar de ruimte te geven.
5. De persoonlijke spullen van het kind, zijn door de pedagogisch medewerker al in de tas
gedaan. We vragen ouders zelf te controleren of alles erin zit.
6. Er zal een korte overdracht plaatsvinden om ook de wachttijd voor andere ouders te
beperken.
7. In het ouderportaal zal een dagverhaal geschreven worden om de ouders een zo goed
mogelijk beeld te geven van de dag en er kan telefonisch contact worden opgenomen als
dit als prettig wordt ervaren. Ook kan er altijd een extra afspraak ingepland worden via
teams.

Algemene hygiëne
In het beleid veiligheid en gezondheid staat nauwkeurig beschreven hoe de organisatie omgaat met
de algemene hygiëne. Naast deze standaard werkwijze, zijn de richtlijnen aangescherpt met:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Handen worden frequent minimaal 20 seconde gewassen met water en zeep. (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.)
Gebruik papieren doekjes om de handen te drogen en gooi deze direct weg.
Zorg voor goede instructies om de kinderen te helpen met het goed leren handen wassen
en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
Maak na iedere werkdag de ruimte/ voorziening goed schoon volgens het reguliere
schoonmaakprotocol.
Gebruik van handschoenen tijdens maaltijden.
Gebruik van handschoenen tijdens verschonen en toiletronde van de kinderen.
Gebruik van ontsmettingsdoekjes voor de plekken die veel aangeraakt worden.
Gebruik van handgel om te ontsmetten. Alleen te gebruiken voor volwassenen.
Communiceer 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.
Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen
aanraken) en lesmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met
water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
Medewerkers houden pauze op gepaste afstand en indien mogelijk in een aparte ruimte, en
zorgen dat de hygiëne maatregelen ook tijdens pauzetijd worden opgevolgd.
Er worden geen handen geschud.

Jaimey en Michelle zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van deze hygiënemaatregelen.
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Ventilatie en binnenklimaat
Goede luchtkwaliteit geeft een uitslag lager dan 800 ppm. Lager dan 650 ppm indiceert een zeer
goede luchtkwaliteit.




Bij een waarde hoger dan 1000 ppm moet meer geventileerd worden,
Bij 1200 ppm en hoger is het CO2-gehalte veel te hoog en moeten er direct grote

ventilatiemaatregelingen worden getroffen.
Lijst co2 meter

De checklist CO2 is onderverdeeld in 3 ruimten.
De grote groepsruimte de Bijtjes, de slaapkamer en de babyruimte de Uiltjes. Er staat een
vaste CO2 meter in de grote groepsruimte, en de nieuwe extra CO2 meter staat in de
slaapkamer. Deze wordt afgewisseld met de babygroep om metingen te verrichten. De CO2
meter is makkelijk verplaatsbaar doordat deze op batterijen werkt.
De metingen worden eens per maand, per groepsruimte gemeten. Elke ruimte komt een week
aan bod. Hiervoor worden steeds wisselende tijdsstippen gekozen om goed te kunnen
monitoren. De medewerkers vullen het tijdstip handmatig in. Er staan indicatietijden als
voorbeeld vermeld. Om dit goed te implementeren en controleerbaar te maken schrijven de
medewerkers in de groepsagenda wanneer welke ruimte gemonitord moet worden. De lijsten
worden telkens na elke weekmeting in de map (CO2 metingen) gedaan zodat deze
meegenomen kan worden tijdens de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid. Bij
afwijkingen in waarden worden deze gemeld bij de locatiemanager.
•
•

De ventilatie voldoet aan de regelgeving, arbocatalogi en geldende richtlijnen.
Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen bij het openen om 7.30 uur op kiepstand
te zetten of door de ramen tegenover elkaar open te zetten tot de kinderen komen.
Lucht de ruimte na een spelactiviteit in de ochtend en de middag (tijdens het
buitenspelen), na het schoonmaken tussen de middag (als de kinderen in bed liggen),
en na de avondmaaltijd. Zet de ramen 10 à 15 minuten tegenover elkaar open als de
kinderen niet in de ruimte zijn. De ventilatieroosters staan gedurende de hele dag
open.
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Maatregelen voor medewerkers:
Voor de medewerkers op de groep gelden de volgende regels:
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. Deze vragen hangen in de hal op de locatie.
Ook als een medewerker gedurende de dag klachten ontwikkeld gaat de medewerker naar huis en
laat zich testen. Bij twijfel wordt er altijd overlegd met de locatiemanager.
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Testbeleid:
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD-teststraat of een
zelftest doen. 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.
Zelf testen:
Elke medewerker kan om zelftesten vragen bij twijfel. De locatiemanager zal dit ook regelmatig
bespreekbaar maken en zelftesten uitdelen op behoefte. Ook zal ze de medewerkers op de hoogte
stellen van de voorrangsregeling van testen bij de GGD zodra deze regeling weer in werking treedt.
Er zullen regelmatig gesprekken plaatsvinden waarbij er oog is voor het welzijn van de
medewerkers. Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers extra alert op signalen vanuit
kinderen en ouders en zal de pedagogisch coach hier regelmatig over in gesprek gaan met de
medewerkers en meekijken gedurende de dag. Op behoefte kunnen er ook extra gesprekken met
ouders plaatsvinden.
De organisatie biedt de medewerkers de mogelijkheid om 1 of 2 keer per week preventief
zelftesten uit te voeren. De locatiemanager zorgt ervoor dat er 1 of 2 zelftesten per week
beschikbaar gesteld worden per medewerker, afhankelijk van het werkrooster. Hiermee is het
sneller mogelijk in te grijpen bij besmettingen en de kinderopvang open te houden.
Risicogroepen:
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:
• vanuit huis of
• (elders) op de locatie of
• 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.
Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten met
kinderen tot en met 12 jaar en 1,5 m afstand te houden.
In deze fase doen medewerkers die in een risicogroep vallen andere taken buiten de groep. Deze
taken worden afgestemd met de locatiemanager. Er kan ten alle tijden overlegd worden met de
bedrijfsarts.
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Beslisboom

Beslisboom 7 Juli 2022
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