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1 Inleiding 

Vanaf 11 mei gaat de kinderopvang weer volledig open en mogen alle kinderen van 0-4 jaar die geen klachten 

vertonen weer komen naar de kinderopvang. Desalniettemin hebben we nog steeds te maken met de 

gevolgen van het Corona (COVID-19) virus. Dit protocol dient als richtlijn voor het opstarten van de 

kinderopvang binnen De Voetstapjes en bevat werkinstructies die voorzien in de praktische invulling. De 

basis voor dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 

Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. In dit 

protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid, hygiëne, pedagogisch 

handelen etc. waar rekening mee gehouden moet worden als De Voetstapjes weer opengaat.  

 

2 Werkwijze 

In de volgende tabel staat per onderdeel aangegeven hoe wij hier binnen De Voetstapjes invulling 

aangeven.  

Kinderopvang De Voetstapjes 
1 Algemene RIVM 

richtlijn veiligheids-
risico’s 

De 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 en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel 
mogelijk 1,5 meter afstand bewaard 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  

Deze regels worden ook besproken met de ouders.  
 
Daarnaast geldt:  

• Bij binnenkomst vragen wij of kinderen klachten hebben en 
indien ze klachten hebben moeten ze naar huis 

• Bij twijfel zullen wij u vragen de kinderen op te halen en naar huis 
mee te nemen 

• Als klachten ontwikkelen gedurende de dag zullen u ook vragen 
de kinderen op te halen en naar huis mee te nemen 

2 Breng- en 
haalmomenten, contact 
ouders 

Wij hanteren de volgende uitgangspunten bij het brengen en halen van 
de kinderen: 
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• Vanaf 11 mei laten wij nog maar 1 ouder tegelijk binnen. De 
overige ouders dienen buiten te wachten, zodat er altijd maar 
maximaal 1 ouder aanwezig is in het pand.  

• Buiten is het belangrijk dat de ouders die wachten onderling 1,5 
meter afstand bewaren. Door middel van een krijtspray tekening 
op de grond zullen wij ouders hierop attenderen.  

• Het halen en brengen gebeurt nog maar door 1 ouder. Daarbij 
verzoeken wij u uw kind snel om te kleden en over te dragen aan 
de leidster van de stamgroep van uw kind bij de ingang van de 
groep. 

• Baby’s hoeft u niet om te kleden en laat u achter in de maxi-cosi 
bij de ingang van de groep. Wij zullen de baby’s op dezelfde 
manier ook terug overdragen. 

• De overdracht wordt beperkt en zal door middel van het boekje 
van uw kind plaatsvinden. Hier kunt u ook punten in aangeven 
die van belang zijn voor ons om rekening mee te houden. 
Eventueel kunt u telefonisch ook een toelichting vragen of geven. 

3 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. 

• We schudden geen handen 

• Hoesten/niezen doen we in de elleboog 

• We leren de kinderen om niet aan hun gezicht te zitten 
4 Hygiënemaatregelen De Voetstapjes werkt volgens een “Hygiëne en schoonmaakprotocol”, 

welke gebaseerd is op de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM.  
 
Op iedere groep zijn daarnaast aanwezig: 

• Zeep 

• Papieren handdoekjes 

• Papieren poetsdoekjes 
 
Daarnaast besteden we extra aandacht aan het schoonmaken van de 
materialen waar personeel en kinderen gebruik van maken als ook de 
plekken die vaak aangeraakt worden (hotspots). 

5 Tijdens de opvang • Personeelsleden onderling houden 1,5 meter afstand tussen 
elkaar. 

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

• Het contact tussen kinderen uit verschillende groepen wordt 
zoveel mogelijk beperkt.  

• De binnen en buitenruimte wordt zo ingericht dat activiteiten in 
groepjes door 1 leidster worden gefaciliteerd.  

6 Thuisblijfregels – 
gezondheid kinderen 

Wij hanteren de adviezen en richtlijnen van het RIVM in het kader van 
het thuisblijven van kinderen:  

• Kinderen met de volgende luchtwegklachten blijven thuis 
o Neusverkoudheid 
o Hoesten 
o Moeilijk ademen/benauwdheid 
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• Kinderen met verhoging (tot 38 graden Celsius) en 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) 

7 Thuisblijfregels – 
gezondheid personeel 

Werken in de kinderopvang valt onder één van de cruciale beroepen. 
Hiervoor hanteren wij de volgende richtlijnen van het RIVM: 

• Personeel 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.  

• Personeel wordt getest conform de zorgaanpak.  

• Personeel dat 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.  

• Personeel 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.  

8 Vervoer Wij verzoeken personeel, ouders en kinderen gebruik van het OV zoveel 
mogelijk te mijden. 

 

 

 


