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   Scenario 1          Scenario 2 

                    

 

Ter inleiding 
In het sectorplan Kinderopvang & COVID-19  Kinderopvang & COVID-19 worden vier scenario’s 

beschreven. In dit informatiedocument staan de maatregelen en adviezen voor de twee groene 

scenario’s (1 en 2) uit het sectorplan. De maatregelen en adviezen kunnen op elk moment door 

het kabinet en/of het RIVM gewijzigd of aangevuld worden. Aan de hand van het sectorplan, dit 

informatiedocument en de vereenvoudigde protocollen die worden opgesteld voor scenario 3 en 4, 

kan door de houder een plan van aanpak worden opgesteld met te nemen maatregelen op de 

locatie voor elk van de vier scenario’s.  

Indien de basisregels gelden, zoals opgenomen in scenario 1, dan kan een houder zelf aanvullend 

facultatieve maatregelen nemen conform scenario 2, als de omstandigheden daar om vragen. Dit 

is maatwerk en afhankelijk van de lokale ontwikkelingen en kan dus per locatie verschillen. Vanuit 

de overheid komt er aanvullend bericht als er extra maatregelen genomen moeten worden 

conform scenario 3 of 4. 

N.B.: de vereenvoudigde protocollen voor scenario 3 & 4 zullen aan het einde van de zomer 

worden gepubliceerd.  

Houders maken een plan van aanpak voor alle scenario’s. Dit is een specifieke uitwerking per 

locatie, waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Hiervoor kan 

gebruik gemaakt worden van de informatiedocumenten & vereenvoudigde protocollen die passend 

zijn bij elk scenario uit het sectorplan ‘lange termijn strategie Kinderopvang en corona’. Indien 

maatregelen wijzigen of toegevoegd worden, moeten deze in het plan van aanpak aangevuld 

worden. Het plan van aanpak dient ter advies aan de oudercommissie en 

personeelsvertegenwoordiging te worden voorgelegd. Houders communiceren de maatregelen en 

acties naar ouders, medewerkers en waar mogelijk naar kinderen. Ook de aanpassingen worden 

gecommuniceerd.  

Leeswijzer 
In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn voor het scenario 1 & 2 verwijzingen 

opgenomen naar websites waar u meer informatie kunt vinden over algemene coronamaatregelen 

die gelden en overige, actuele en relevante informatie gerelateerd aan de kinderopvang en COVID-

19. Hiermee kunnen houders hun locatieplannen vormgeven. Voor de meest actuele stand van 

zaken, kunt u de website van het ministerie van SZW raadplegen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
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Bij overgang naar een volgend scenario blijven regels uit een eerder scenario altijd van kracht. 

Scenario 2 bouwt dus voort op de regels van scenario 1, scenario 3 op scenario 1 én 2 enzovoort. 

De informatiedocumenten en vereenvoudigde protocollen kinderopvang & COVID-19 zijn géén wet 

of formele regeling, maar een service naar de kinderopvangsector waarin de geldende (wettelijke) 

maatregelen vanuit de Rijksoverheid en (hygiëne) richtlijnen vanuit het RIVM worden samengevat 

voor de kinderopvangsector. Het RIVM heeft daarnaast een Generiek kader Coronamaatregelen 

opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM 

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

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volg de basisadviezen die voor iedereen gelden 

 

  

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/generiek-kader
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/generiek-kader
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/reizen-en-vakantie
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2. Informatie over klachten, zelftesten en isolatie  

 De beslisboom is een vragenschema waarmee u kunt bepalen of een kind naar de 

kinderopvang (en eventueel de basisschool) mag zolang er coronamaatregelen 

gelden: Beslisboom 'kinderen naar kinderopvang / school?' l BOinK.info 

 Actuele informatie rondom quarantaine: Quarantaine Check COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 Informatie en richtlijnen voor de isolatieperiode na een positieve (zelf)test: In isolatie na 

een positieve (zelf)test | Coronavirus COVID-19 | Rijksoverheid.nl 

 Informatie en richtlijnen voor gezinnen met kinderen na een positieve (zelf)test: Regels 

gezinnen met kinderen na positieve corona (zelf)test | Coronavirus COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl 

 Voor gastouders geldt dat er geen opvang geboden kan worden in het huis waar iemand 

positief is getest op corona. De positief geteste persoon gaat ten minste 5 dagen in isolatie 

en de klachten moeten daarna ten minste 24 uur helemaal weg zijn. Daarna kan er weer 

opvang plaatsvinden, mits er geen andere persoon in het huishouden positief is getest op 

corona.  

 Het blijft van belang om ouders te informeren over een besmetting in de groep of klas, 

zodat in bijzondere omstandigheden, zoals een kwetsbare huisgenoot met een verhoogd 

risico op ernstig beloop, maatwerk geleverd kan worden in samenspraak met de GGD en 

eventueel de behandelaar van de kwetsbare persoon. 

3. Hygiëne en ventilatie 

Het is van belang dat een houder zorgt voor een goede ventilatie volgens de richtlijnen 

voor kinderdagverblijven.  

 Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | 

RIVM. 

 Ventilatie conform het Bouwbesluit 

 RIVM binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso   

 App met praktische tips en adviezen l Schone lucht. 

 

4. Risicogroepen en zwangere medewerkers  

 Voor zwangere vrouwen die werken in de kinderopvang gelden geen beperkingen meer op 

de werkvloer tot aan het zwangerschapsverlof.  

 Voor medewerkers en gastouders die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst, zie 

Risicogroepen en COVID-19 | RIVM) is het uitgangspunt dat zo lang er consequent en 

volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de instelling of organisatie wordt gewerkt 

(naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) ook een kwetsbare werknemer in 

principe zijn eigen werk kan doen. Al dan niet in combinatie met het aanhouden van 

aanvullende maatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen en/of fysieke 

barrières. 

De inhoud van het werk, de individuele gezondheidsfactoren en de werkomstandigheden 

vormen altijd het vertrekpunt; de bedrijfsarts adviseert. Zie voor meer informatie 

Aandachtspunten rondom inzet van onvoldoende beschermde kwetsbare werknemers | LCI 

richtlijnen (rivm.nl) 

 Voor iedereen van 70 jaar en ouder geldt het advies om voorzichtig te zijn in contacten 

met kinderen tot en met 12 jaar en 1,5m afstand te houden.   

 

 

 

https://www.boink.info/beslisboom
https://quarantainecheck.rijksoverheid.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/in-isolatie-na-positieve-test
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://rijksoverheid.bouwbesluit.com/Inhoud/docs/wet/bb2012_nvt/artikelsgewijs/hfd3/afd3-6
https://www.rivm.nl/documenten/lchv/binnen-buitenmilieu-kdv-psz-bso
https://www.ruimte-ok.nl/nieuws/nieuw-app-met-stappenplan-en-tips-voor-voor-schonere-lucht-in-kinderopvang-en-school
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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Scenario 2 ‘Griep +’ 

aanvullend op scenario 1 

 
Een houder kan aanvullende maatregelen nemen op de 

locatie, bijvoorbeeld: 

 

  Extra aandacht voor preventief zelftesten bij pedagogisch 

professionals 

 Indien aan de orde medewerkers informeren over 

voorrangstestbeleid bij de GGD 

  Kinderen zoveel mogelijk buiten laten spelen / 

buitenactiviteiten organiseren 

  Eén ouder laten halen en brengen 

 

In scenario 2 wordt extra aandacht besteedt aan 

voorzorgsmaatregelen voor kinderen, medewerkers en 

ouders in een kwetsbare positie.  

Ook besteedt de houder in het plan van aanpak aandacht aan 

(het borgen van) de mentale gezondheid van kinderen, 

medewerkers en ouders. 
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Ter inleiding 
In het sectorplan Kinderopvang & COVID-19  worden vier scenario’s beschreven. In dit 

informatiedocument staan de maatregelen en adviezen voor de scenario’s 3 & 4 uit het sectorplan. 

De maatregelen en adviezen kunnen op elk moment door het kabinet en/of het RIVM gewijzigd of 

aangevuld worden. Aan de hand van het sectorplan maken houders een plan van aanpak voor alle 

scenario’s. Dit is een specifieke uitwerking per locatie, waarin zij de concrete maatregelen en 

acties voor de locaties beschrijven. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de 

informatiedocumenten die passend zijn bij elk scenario uit het sectorplan ‘lange termijn strategie 

Kinderopvang en corona’. Indien maatregelen wijzigen of toegevoegd worden, moeten deze in het 

plan van aanpak aangevuld worden. Het plan van aanpak dient ter advies aan de oudercommissie 

en personeelsvertegenwoordiging te worden voorgelegd. Houders communiceren de maatregelen 

en acties naar ouders, medewerkers en waar mogelijk naar kinderen. Ook de aanpassingen 

worden gecommuniceerd. 

Leeswijzer 
In dit informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 zijn voor de scenario’s 3 & 4 uit het 

sectorplan verwijzingen opgenomen naar websites waar u meer informatie kunt vinden over 

algemene coronamaatregelen die gelden en overige, actuele en relevante informatie gerelateerd 

aan de kinderopvang en COVID-19. Hiermee kunnen houders hun locatieplannen vormgeven. Voor 

de meest actuele stand van zaken, kunt u de website van het ministerie van SZW raadplegen.  

 

Bij overgang naar een volgend scenario blijven regels uit een eerder scenario altijd van kracht. 

Scenario 2 bouwt dus voort op de regels van scenario 1, scenario 3 op scenario 1 én 2 en scenario 

4 op de scenario’s 1,2 en 3. Daarnaast hebben partijen, om de inhoud van de 

informatiedocumenten overzichtelijk weer te geven, ervoor gekozen om dit visueel kracht bij te 

zetten in een maatregelenladder. Deze is te vinden als bijlage bij dit document. 

Scenario  3  ‘Continue Strijd’  &  Scenario 4  ‘Worst Case’

Versie  12  september 2022

Scenario  3  Scenario  4

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/documenten/publicaties/2022/07/04/lange-termijn-strategie-kinderopvang-en-corona
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang
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De informatiedocumenten kinderopvang & COVID-19 zijn géén wet of formele regeling, maar een 

service naar de kinderopvangsector waarin de geldende (wettelijke) maatregelen vanuit de 

Rijksoverheid en (hygiëne) richtlijnen vanuit het RIVM worden samengevat voor de 

kinderopvangsector. Het RIVM heeft daarnaast een Generiek kader Coronamaatregelen opgesteld 

waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT en het RIVM om de 

verspreiding van COVID-19 zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. 

 

Volg de basisadviezen die voor iedereen gelden 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen
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Scenario 3 ‘Continue Strijd’ 

aanvullend op scenario 1 & 2 

 
 

 

Gebruik corona zelftest: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-

covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/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  

 

 

 

  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/zelftesten-en-het-coronavirus/gebruik-en-resultaat-corona-zelftest
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen
https://www.boink.info/beslisboom
https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-bedrijven-instellingen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-bedrijven-instellingen
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Scenario 4 ‘Worst case 

aanvullend op scenario 1,2 & 3 

 
 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-%20infectieziekten/zwangerschap-en-covid-19
https://www.rivm.nl/zwangerschap-en-%20infectieziekten/zwangerschap-en-covid-19
https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers
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