
Protocol kinderopvang hervatten kinderopvang tijdens 

Corona maatregelen. 
 
 

Algemene richtlijnen van de Rijksoverheid 
- Kinderen kunnen vanaf 11 mei weer naar de kinderopvang. 

- Buitenschoolse opvang is er alleen op de dagen dat kinderen fysiek naar school 
gaan. 

- De noodopvang blijft bestaan. Hier is afstemming tussen gemeenten, scholen,   
kinderopvangorganisaties, gastouders en ouders van belang. Houdt er bij het 
bieden van noodopvang rekening mee dat de wisselingen  tussen 

groepssamenstelling zoveel mogelijk worden beperkt. 
- In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk 

niet (altijd) mogelijk en wenselijk. 
- Tussen (pedagogisch) medewerkers onderling en tussen (pedagogisch) 

medewerkers/gastouders en ouders  moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden. Pas zo nodig de beschikbare ruimtes op de locatie hierop aan. 
- Haal- en brengmomenten zijn kort en kinderen worden door één volwassene 

gebracht. Informatie over een  kind kan via digitale weg of telefonisch worden 
gedeeld. 

- De locaties organiseren de breng- en ophaalmomenten zo dat er 1,5 meter 

afstand gehouden kan worden. Denk hierbij aan looproutes, eenrichtingsroutes 
en het maken van afspraken met ouders over breng- en  haaltijden om 

piekmomenten te voorkomen. 
- In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet 

kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een coulancerichtlijn opgesteld voor 

overmacht situaties als gevolg van corona. 
- In de kinderopvang is men gewend om te werken volgens (bestaande) strikte 

hygiëne richtlijnen van het RIVM1. 
- Bespreek de concrete maatregelen en acties die voor de opvanglocatie worden 

opgesteld met de oudercommissie en/of ouders.  

- Op de buitenschoolse opvang of bij de gastouderopvang met kinderen van 4 jaar 
of ouder, kan dit ook met kinderen worden besproken. Kinderen jonger   dan 

vier jaar kunnen spelenderwijs leren omgaan met maatregelen, zoals handen 
goed leren wassen en hoesten in de elleboog. 

- BSO locaties stemmen de locatie specifieke maatregelen en acties af met 

betrokken basisscholen en andere relevante partijen (bijvoorbeeld 
sportverenigingen). 

 
1. Algemeen  

Algemene RIVM richtlijn Veiligheidsrisico’s 

 
Nieuwe richtlijn RIVM is het uitgangspunt, aangepast voor de kinderopvangsetting. 

Specifiek zijn de volgende maatregelen van kracht: 
- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 

- Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden 
- Tussen personeelsleden en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard 

worden 

- Houders dragen er zorg voor dat bij melding wordt gedaan bij de GGD indien ze 
meer dan 1 ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben 

 



Let daarbij op: 
- Bespreek deze regels met ouders 

- Bij binnenkomst vragen of kinderen klachten hebben en indien ze wel klachten 
hebben moeten ze naar huis  

- Bij twijfel naar huis 
- Klachten ontwikkelen gedurende de dag ook direct naar huis 

 

2. Fysiek contact:  
- Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar 

- Iedereen wast zijn/haar handen conform de richtlijn frequent en met water en 
zeep gedurende ten minste 20 sec. 

- Geen handen schudden 

- Hoesten/niezen in de elleboog 
- Niet aan je gezicht zitten 

 
Protocol voor kinderdagverblijf Wiebelboot Molenwijk: 

  

 

3. Hygiëne maatregelen bij de Wiebelboot 
- Wij wassen onze handen bij: 
- In iedere groep zeep en papieren handdoekjes 

-   Binnenkomst 
-   Voor en na het eten 

-   Na het buitenspelen 
-   Na elk toiletbezoek 
-   Nadat je een kind zijn/neus schoonmaakt 

-   Na het verschonen van een luier 
- Kinderen mogen, op speen en knuffel voor slapen na, geen eigen speelgoed 

meenemen van huis. 
- In de groep van dreumesen en peuters werken we tijdens fruit eten en knutselen 

zoveel mogelijk in kleine groepjes, bij elke groepje een leidster. 
- We leren kinderen spelenderwijs het handen wassen en hoesten in de elleboog. 
- We beperken het gebruik maken van verschillende groepen per dag. 

- We maken extra vaak de zogenaamde “hotspots” schoon en materialen waar 
personeel en kinderen gebruik van maken.  

- Tussen personeel en ouders hanteren wij volgens de RIVM de 1,5 meter afstand.  
- Bij de kinderen die zindelijk zijn mag één kind tegelijk naar het toilet.  

- Ouders komen niet binnen in de groep. 
- Bij binnenkomst vragen wij bij de groepsdeur aan ouders of de kinderen 

klachten hebben, hebben kinderen klachten dan moeten ze naar huis. Dit voor 

de hygiëne en gezondheid van een ander. 
- In de openbare ruimten worden deurklinken, kranen en hekjes minimaal 2x per 

dag schoongemaakt door de zorghulpen. 
- De bedjes worden na elk slaapje voorzien van schone lakens en afgenomen met 

desinfectie door de zorghulpen. 
- Er is ruim voldoende speelmateriaal daarom is het speelgoed van elke groep 

verdeeld in drie gedeelten, waarvan per dag wordt één gedeelte wordt gebruikt. 

De volgende dag wordt het gebruikte speelgoed gereinigd en staat nog een dag 
in de wacht voor het weer gebruikt wordt in de groep. 

- Leidsters en zorghulpen zijn samen verantwoordelijk voor de 
hygiënemaatregelen. 



- Leidsters en zorghulpen spreken elkaar er op aan als, per ongeluk, de 1,5 meter 
regel overschreden wordt door collega’s of ouders. 

- Pakketjes en boodschappen mogen alleen bij de deur worden afgeleverd, hierbij 
kan gebruik gemaakt worden van de bel. 

 
4 Afstand personeel : 

- Houdt altijd 1,5 meter afstand tussen personeelsleden onderling. 
- Pauzes van personeel wordt ingedeeld in groepjes van twee en kan plaatsvinden 

op de daarvoor bestemde plaats in de hal of buiten bij de picknicktafels. 

- Tijdens de werkzaamheden in de groep mag er steeds maar één personeelslid 
tegelijk in de keuken zijn 

- Tijdens verschonen mag er maar één leidster in de verschoonruimte zijn 
- Bij het naar bed brengen of uit bed halen van kinderen kijkt de leidster eerst of 

er voldoende ruimte is in de hal om deze over te steken 

- Leidinggevenden, die bij hun administratieve taken niet voldoende afstand van 
elkaar kunnen nemen, werken op verschillende dagen aan hun administratie 

 
5 Thuisblijfregels – gezondheid kinderen:  
De houder past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht: 
-  Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis 

o Neusverkoudheid 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 

- Kinderen met koorts boven 38 graden Celsius blijven thuis 
- Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer  

hebben 
- Als iemand in het huishouden van het kind koorts boven 38 graden Celcius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis 

- Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de 
opvang 

- Als iemand in het huishouden van de kinderen getest is voor COVID-19 en 
positief, moeten kinderen wachten dat die persoon 24 uur klachten vrij is  
en dan 14 extra dagen thuisblijven  

- Bij koorts (vanaf 38 graden Celcius) blijft iedereen in het huishouden thuis 
- Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met 

toestemming van ouder(s)/verzorger(s) 
 

6 Thuisblijfregels – gezondheid personeel : 

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht of gastouder) valt onder 
één van de cruciale beroepen.  

Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM: 
- Personeel/gastouders met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden 

Celsius blijven thuis en worden getest op COVID-19.  
als zij 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn getest kunnen zij weer aan het  
werk. 

- Personeelsleden/gastouders worden getest conform de zorgaanpak. 
- Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: wanneer een huisgenoot van de 

gastouder verkoudheidsklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius heeft, 
kan er geen (nood)opvang worden geboden. 

- Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2 

), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in 



overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie.  
De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar. 

- Personeelsleden/gastouders met gezinsleden die in een risicogroep vallen 
(conform de RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep 

en gaan in overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de 
locatie. De werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar 
 

7. Vervoer  
- Personeel, ouders en kinderen komen niet met openbaar vervoer. 

 
 
8. Breng- en haalmomenten, contact ouders: 

 
- We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen, tussen 

kinderen en ouders en tussen ouders onderling zoveel mogelijk voor de 1,5 
meter regel. Daarom hebben we de volgende maatregelen genomen. 

- Kinderen worden door één volwassene gebracht en gehaald, dus zonder extra 

volwassenen of kinderen die hier geen opvang gebruiken. 
- Om de kinderen zo goed mogelijk over de locatie te verdelen kan een dreumes 

of peuter soms in een andere groep ingedeeld worden. 
- Wij zorgen dan wel dat er leeftijdgenootjes in dezelfde groep zijn. 

- Breng en haal momenten zijn kort, daardoor is ook de overdracht kort. Hier 
wordt alleen informatie uitgewisseld die echt noodzakelijk is. 

- Informatie van een ouder over een kind kan bijv. via ouderportaal of telefonisch 

om dit niet uitgebreid te hoeven bespreken tijdens het brengen en halen. 
- Leidsters communiceren zoveel mogelijk via het logboek of, indien nodig, per 

telefoon. 
 

- Er kunnen maximum 6 ouders tegelijk naar binnen, één ouder bij elke 

groepsdeur en drie ouders in de wachtvakken voor het raam. 
- Hiervoor hebben we lijnen (of andere afbakening) aangebracht, binnen en 

buiten, waarachter ouders moeten wachten. 
 

- Matroosjes 

- De ouders van de Matroosjes lopen schuin links naar voren richting het vak voor 
de tafel in de hal. 

- Ouders komen niet in de groep. 
- Bij deze tafel vindt de korte overdracht plaats 
- De ouder zet de maxicosy op tafel, de leidster haalt de baby er uit. 

- Voor oudere baby’s en baby’s die niet in een maxicosy vervoerd worden, leggen 
we een aankleedkussen op tafel of zetten een kinderstoel bij tafel waar de ouder 

het kind neer kan leggen of in kan zetten.  
- We zorgen te allen tijde dat de emotionele veiligheid gewaarborgd is, dus nemen 

als dit nodig is het kind van u over met afgewend gezicht. 

- De leidsters van de groep organiseren de overdracht naar de groep zodanig dat 
het kind zich veilig voelt 

- Dat kan door het kind over te dragen aan de andere leidster of, bij hechting met 
de leidster, door om beurten kinderen aan te nemen. 

- Bovenstaande wordt vanuit de praktijk bijgesteld. 

- Bij het halen van de baby door één volwassene kan op de deur geklopt worden, 
de leidster zal bij de tafel de korte overdracht weer verzorgen. 

- Uitgebreide informatie vind u in het ouderportaal 



 
- Schavuitjes 

- De ouders van de Schavuitjes houden zoveel mogelijk rechts aan langs de rode 
lijn, overdracht is bij het rode vak bij de deur van de groep. 

- Ouders komen niet in de groep 
- De leidster ontvangt u en uw kind met inachtneming van de 1,5 meter regel, is 

dit niet mogelijk dan met gestrekte arm of afgewend gezicht 

- We zorgen te allen tijde dat de emotionele veiligheid gewaarborgd is. 
- Na een korte overdracht neemt de leidster uw kind mee naar binnen. 

- Jassen en tassen gaan mee naar de groepsruimte. 
- De volwassene die het kind komt halen kan op het raam kloppen of de bel naast 

de groepsdeur gebruiken die voor dit doel is aangebracht. 

- Ziet u geen kinderen en leidsters in de groep dan de bel voor die groep 
gebruiken, de leidster komt dan van buiten om u kort te woord te staan bij de 

deur , de spulletjes van uw kind te verzamelen waarna deze met de volwassene 
mee kan naar huis. 

- Uitgebreide informatie vind u in het ouderportaal 

 
- Ketelbinkies 

- De ouders van de Ketelbinkies volgen met hun peuter de lijn naar rechts, bij de 
deur is een rood vak aangebracht voor de overdracht. 

- Ouders komen niet in de groep 
- Met inachtneming van de 1,5 meter regel vindt hier vindt een korte overdracht 

plaats met de leidster, na het afscheid begeleid de leidster de peuter naar 

binnen. 
- We zorgen te allen tijde dat de emotionele veiligheid gewaarborgd is 

- Normaal wijzen wij op sommige dagen een kind aan die de ouders naar binnen 
mag roepen als ze de kinderen gehaald worden. Dit doen wij tijdelijk niet meer.  

- De volwassene die de peuter komt halen kan op de deur kloppen of gebruik 

maken va de bel naast de groepsdeur die hiervoor is aangebracht. 
- Ziet u geen leidsters en kinderen in de groep, dan zijn ze buiten. In dat geval 

drukt u op de bel naast de groepsdeur en wacht u in de hal tot de leidster met 
uw kind naar u toekomt. De tuin ligt achter het gebouw dus kan het even duren, 
we vragen om uw geduld. 

- De leidster overhandigt u de jas en tas van de peuter en doet een korte 
overdracht. 

- Uitgebreide informatie vind u in het ouderportaal. 
 

 

Tijdens de opvang in de Wiebelboot: 

 
- Tussen personeel en kinderen is het niet nodig om 1,5 meter afstand in acht te 

nemen. 
- We beperken het contact tussen kinderen uit verschillende groepen door 

kinderen van één groepsruimte gebruik te laten maken. 

- Om de kinderen zo goed mogelijk over de locatie te verdelen kan een dreumes 
of peuter soms in een andere groep ingedeeld worden. 

- In het ouderportaal kunt u zien in welke groep u uw kind kunt brengen. 
- Wij zorgen dan wel dat er leeftijdgenootjes in dezelfde groep zijn. 
- We zorgen dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het 

toelaat om 1,5 meter afstand te bewaren tussen volwassenen.  



- Dat doen we door zoveel mogelijk te groep te splitsen tijdens activiteiten en 
hierbij gebruik te maken van verschillende tafels. Of door om en om met een 

groepje naar buiten te gaan. 
- Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de ruimte of door activiteiten in groepjes 

(onder begeleiding van 1 pm ’er) te doen. 
 
 

 
Dankwoord 

We willen jullie ouders bedanken voor het begrip en steun de aflopen maanden. 
We gaan ervan uit dat we hierop kunnen blijven rekenen! 
Samen kunnen we de onszelf en de kinderopvang gezond houden . 

 
 

 
De richtlijnen in dit protocol zijn tot stand gekomen aan de hand van het protocol dat 

opgesteld is door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 

Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak 

met SZW.  

Dit protocol is opgesteld door BSO en kinderopvang de wiebelboot en voorgelegd en 

besproken met de oudercommissie. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


