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Inleiding  

Vanaf 15 februari 2022 heeft het kabinet wijzigingen aangebracht in de maatregelen ter bescherming 

tegen verspreiding van het corona virus en zijn er verdere versoepelingen doorgevoerd. In dit 

document geven wij de laatste stand van zaken aan t.a.v. een aantal uitgangspunten en 

maatregelen. Op termijn zullen die delen uit dit document die in onze reguliere werkwijze 

overgenomen worden vanuit onze ervaringen met corona, hun plek krijgen binnen het reguliere beleid 

en daarmee komt op termijn dit plan vervallen.   

  

Uitgangspunten  
• De opvang dient veilig voor kinderen en medewerkers te zijn. Bij veilig dient naast 

fysieke veiligheid en veiligheid t.a.v. gezondheid, gedacht te worden aan emotionele 

veiligheid.   

• Het landelijk loslaten van de 1,5 meter betekent niet dat er in een specifieke situatie 

niet besloten kan worden om de 1,5 meter te blijven respecteren. Bijvoorbeeld in een 

omgeving waar de pedagogisch medewerker zich nog niet volledig veilig (kan voelen) 

voelt als dit wordt losgelaten. Denk bijvoorbeeld aan een drukbezochte ouderkamer op 

een VVE locatie. Dit kan in samenspraak op de locatie onderling met elkaar overeen 

gekomen worden. Vanuit dezelfde gedachte kan er ook voor worden gekozen om op 

bepaalde plekken en in bepaalde situaties te werken met mondkapjes.  Bijv 

door  chauffeurs tijdens het vervoer van kinderen in busjes. Ook kan gedacht worden aan 

trainingen waarin de groepen weer voller zijn.  

• Brengen en halen is een overgangsmoment wat wordt benut als een belangrijk 

moment om kinderen een soepele overgang te bieden, en ouders te betrekken. Ook 

binnen de VVE is dit moment belangrijk om te benutten. Verderop in dit document is 

terug te vinden hoe omgegaan kan worden met brengen en halen.  

• De Wet IKK en Wet Oké zijn erop gericht om kinderen een sterke basis te geven. 

Hierbinnen is aandacht voor bijvoorbeeld het vaste gezichten criteria, stam-, en 

basisgroepen, doorgaande leerlijnen, een verrijkt aanbod, etc. Met de huidige 

personeelskrapte op sommige van onze kinderopvanglocaties, zal dit soms in iets mindere 

mate haalbaar zijn. Wij zullen hierin gerichte keuzes blijven maken, mede omdat wij de 

kwaliteitseisen belangrijk vinden in het behalen van kwalitatief goede en verantwoorde 

opvang.   

• We volgen, en stellen continue bij op basis van de meest recente inzichten van het 

RIVM, de aanwijzingen van de GGD-en infectieziekten, de voorschriften op het gebied van 

hygiëne, het testen van medewerkers en kinderen, het wel of niet weren van kinderen, 

het wel of niet mogen werken van medewerkers met klachten die kunnen duiden op het 

coronavirus.   

• Waar nodig en mogelijk stemmen wij af met het basisonderwijs zodat de doorgaande 

lijn en een eenduidige werkwijze zoveel als mogelijk doorgang vinden.   

• Op dit moment geldt dat kinderen in de leeftijd 0-12 jaar mogen komen ook als een 

gezinslid in quarantaine is vanwege COVID-19. De kinderen mogen nadrukkelijk zelf geen 

klachten hebben, en mogen niet gebracht of gehaald worden door een iemand die in 

quarantaine is.  Ons advies is altijd de beslisboom te raadplegen: 

https://www.boink.info/beslisboom  
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Nieuwe kinderen  
De afgelopen periode zijn er veel kinderen geweest die niet hebben kunnen starten. Wij merken nu 

dat er met name jonge kinderen instromen of ingestroomd zijn (baby’s) die in de thuissituatie veel 

extra aandacht gekregen hebben van de ouders. Hierdoor zijn er meer kinderen die moeite hebben 

met wennen en/of extra in de nabijheid van een volwassene willen zijn. We pakken dit op met de 

afdeling pedagogische kwaliteit om tot handelingsadviezen te komen.   

  
Medewerkers   

• Huidige vrijwilligers mogen weer worden ingezet.    

• Stagiaires: deze worden weer ingezet  

• Pedagogisch coaches komen op de locaties, maar kunnen daarnaast afstemmen ook 

via Teams overleggen te voeren.    

  

Wanneer mogen kinderen wel of niet komen?  
Wanneer mogen kinderen naar de kinderopvang?   

1. Kinderen van 0-4 jaar mogen wel naar de opvang:  

• met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn);   

• als ze af en toe hoesten;   

• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts zonder koorts en/of 

benauwdheid;  

• bij ontstaan van nieuwe klachten passend bij COVID-19 minder dan 8 weken na de 

eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een bevestigde 

SARS-CoV-2-infectie. Zie hiervoor de richtlijn COVID-19, verdenking herinfectie 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen     

  

Kinderen van 0-4 jaar mogen niet naar de opvang en moeten thuisblijven bij:  

• verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of benauwdheid, of als zij 

getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het testresultaat.   

• milde verkoudheidsklachten als de klachten zich ontwikkelen nadat zij in contact zijn 

geweest met een op COVID-19 positief getest persoon.  

• Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of een zelftest laten afnemen door een 

volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft 

mag het kind weer naar de opvang. Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en 

maakt het een testafspraak bij de GGD. Als de klachten langer aanhouden wordt ook de 

volgende dag een zelftest gedaan.     
  

Kinderen van 4-12 jaar mogen niet naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang en 

moeten thuisblijven bij:  

alle klachten die passen bij COVID-19;  

• verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn;   

• (licht) hoesten;  

• plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping);  

• benauwdheid;  

• verhoging of koorts.   

  

En bij andere klachten die bij COVID-19 kunnen passen, soms in combinatie met bovenstaande 

klachten:   

• algehele malaise;  

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#index_Maatregelen
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• hoofdpijn;  

• spierpijn;  

• pijn achter de ogen;  

• vermoeidheid en verminderde eetlust.  

  

Zij kunnen zich laten testen bij de GGD of bij (milde) klachten een zelftest laten afnemen door een 

volwassene. Wanneer een zelftest wordt gebruikt en deze een negatief resultaat geeft, wordt bij 

langer aanhoudende klachten ook de volgende dag een zelftest gedaan.   

Bij een positieve zelftest uitslag blijft het kind thuis en maakt het een testafspraak bij de GGD. Als zij 

een negatieve testuitslag hebben kunnen zij weer naar de buitenschoolse opvang of gastouder.   

  

Kinderen van 4-12 jaar mogen wel naar de buitenschoolse opvang of gastouderopvang en 

hoeven zich niet te laten testen als zij:   

• af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts 

hebben zonder koorts en benauwdheid  

• bij ontstaan van nieuwe klachten (dus ná een symptoomvrije periode) minder dan 8 

weken na de eerste ziektedag (of testdatum bij een asymptomatisch infectie) van een 

bevestigde SARS-CoV-2-infectie.   

  

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

van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom.   

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Deze is opgesteld door BOinK en AJN in 

samenwerking met het RIVM.  

  

En/of kijk voor meer informatie over COVID-19 en kinderen: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-

19/kinderen  

* Een kind wordt als immuun beschouwd als een kind minder dan 6 maanden geleden een 

bevestigde SARS-CoV-2 infectie heeft doorgemaakt. Een immuun beschouwd contact hoeft niet in 

quarantaine. Wel geldt het advies om te testen bij klachten en om te testen op dag 5 indien zij 

een huisgenoot hebben met COVID-19.   

Kinderen mogen niet opgehaald worden door iemand die positief getest is op COVID-19 

en daardoor in quarantaine is. (Tenminste 5 dagen quarantaine en 24 uur klachtenvrij.)  

  

Wanneer moeten kinderen tussen de 0-12 jaar in quarantaine?  
Met ingang van 26 januari 2022 hoeven kinderen tot 18 jaar die in contact zijn geweest met iemand 

die corona heeft, niet in quarantaine. Zij kunnen naar de opvang. Ouders letten extra goed op de 

gezondheid van hun kinderen. Let op: Kinderen blijven in dit geval wel thuis bij klachten. En zij laten 

zich testen door de GGD of doen een zelftest. Het advies is daarnaast om contact met ouderen en 

kwetsbaren te vermijden tot 10 dagen na het laatste contact met iemand met corona.  

  

Als er over langere termijn meerdere besmettingen in de groep zijn, kan de GGD uitbraakonderzoek 

doen. In dat geval kan de GGD nog wel adviseren om een quarantaine-advies te geven voor de hele 

groep inclusief medewerkers.  

  

Testbeleid voor kinderen  
Alle kinderen van 0-12 jaar met klachten passend bij COVID-19 kunnen getest worden. Vanaf 3 

december 2021 kan dit ook met een zelftest. Bij een negatieve testuitslag kan het kind weer naar de 

https://www.boink.info/beslisboom
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
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opvang. Bij een positieve zelftest uitslag dient deze bevestigd te worden door een test bij de 

GGD.   Indien de klachten langer aanblijven, wordt ook de tweede dag een zelftest gedaan.   

Een kind met een positieve testuitslag blijft ten minste 7 dagen thuis. Als daarna de klachten ook ten 

minste 24 uur helemaal weg zijn, mag het kind weer naar de opvang.  

 

In de volgende gevallen wordt testen van kinderen in ieder geval dringend geadviseerd:    

• Het kind is in de leeftijd 4-12 jaar en heeft (milde) verkoudheidsklachten.   

• Het kind heeft naast verkoudheidsklachten ook koorts en/of is benauwd en/of hoest 

(meer dan incidenteel). Hierbij geldt: het kind laat zich testen en mag in principe bij een 

negatieve testuitslag weer naar de opvang.   

• Het kind is ernstig ziek – adviseer ouders in die gevallen contact op te nemen met de 

huisarts; die kan adviseren om het kind te laten testen.   

• Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 én is een huisgenoot (categorie 1-

contact) van iemand die Covid-19 heeft.   

• Het kind heeft klachten die passen bij Covid-19 (ook milde verkoudheidsklachten) én 

is een nauw contact of een overig contact (een categorie 2, of een categorie 3-contact op 

school of opvang) van iemand die Covid-19 heeft.   

• De GGD het testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een 

uitbraakonderzoek.   

• Bij een uitbraak op kinderopvang of school worden kinderen en medewerkers 

geadviseerd om zo spoedig mogelijk (met een zelftest) en op dag 5 (bij de GGD) te 

testen.   

  

Als een kind niet getest wordt:   

• Een kind dat naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of 

hoest, en dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school als het 24 uur 

volledig klachtenvrij is.    

• In het geval van aanhoudende milde klachten* mag het kind weer naar de 

kinderopvang of school na 7 dagen nadat de klachten zijn begonnen, tenzij er nog een 

quarantaine-advies geldt.    

*Hieronder vallen verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn) en af en 

toe hoesten.   

 

Voor kinderen van groep 6, 7 en 8 van de basisschool geldt het advies om twee keer per week 

preventief een zelftest te doen. Dit advies geldt ook als zij niet naar school gaan, maar wel naar de 

buitenschoolse opvang.  

Zelftesten zijn minder betrouwbaar dan een PCR of antigeen test die door een professional wordt 

afgenomen. Een zelftest bij klachten is géén vervanging van een professioneel afgenomen PCR of 

Antigeen test bij de GGD. Een positieve zelftest moet daarom altijd bevestigd worden met een 

professioneel afgenomen PCR of Antigeen test bij de GGD.  

  

Wanneer mogen ouders wel en niet op de locatie komen?  
Organisatie van breng- en haalmomenten.  

Ouders en externen mogen (weer) op de locatie komen. Hoe wij ouders laten brengen en halen is 

beschreven in een aparte instructie die verderop in dit plan beschreven wordt.    

  

Wanneer mogen ouders niet naar de opvang komen?  

1. Ouders mogen niet naar de opvang in de volgende situaties:  
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• Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van corona-

gerelateerde klachten en/of als de betreffende ouder wacht op de testuitslag.   

• Als de testuitslag positief is of de ouder nog in quarantaine zit (tenminste 5 dagen en 

24 uur klachtenvrij), mag de ouder het kind niet brengen en halen.  

Voor ouders die terugkeren uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine 

reischeck bekeken worden of quarantaine nodig of verplicht is. Quarantaine Reischeck COVID-19 | 

Rijksoverheid.nl  

  
Wanneer mag een medewerker niet werken?  
We vragen medewerkers voordat zij een dienst starten altijd na te gaan of er sprake is van klachten. 

Indien dit zo is wordt onderstaande gevolgd. Hiernaast vragen wij medewerkers om (tenminste) twee 

keer per week een zelftest te doen. Indien sprake is van een positieve zelftest, dan dient deze altijd 

bevestigd te worden door een Coronatest door de GGD.  

  

Testbeleid:  

Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen in de GGD teststraat. Naast de GGD 

teststraat bestaat de mogelijk een sneltest in te zetten. Het gaat om (milde) klachten als:  

• Hoesten;   

• Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn), verhoging tot 38 

graden of koorts (vanaf 38 graden);   

• Benauwdheid  

• Plotseling verlies van reuk en/of smaak.   

  

Totdat de uitslag van de test bekend is blijft de medewerker thuis.  

  

Testuitslag positief?  

Indien de test positief is, moet de medewerker ten minste 5 dagen thuisblijven en uitzieken. Als 

daarna de klachten ook ten minste 24 uur 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.   

Als de medewerker na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie.   

Als de medewerker binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft de medewerker langer in 

thuisisolatie.   

  

Nauw contact van iemand met COVID-19  

Voor medewerkers in de kinderopvang en van de school geldt dat zij een quarantaineadvies krijgen 

indien zij een nauw contact (categorie 2) zijn van een besmette volwassene op de opvang 

(bijvoorbeeld een andere medewerker). Bij een uitbraak van 3 of meer besmettingen binnen de groep 

(ongeacht of dit leerlingen of medewerkers betreft) krijgen medewerkers ook een quarantaineadvies.  

  

Uitzondering op alle hierboven genoemde quarantaineregels:  

• Je bent korter dan 8 weken geleden positief getest en hersteld én je heb op dit 

moment geen coronaklacht(en).  

• Je hebt de booster prik langer dan een week geleden gehad én je hebt op dit moment 

geen coronaklacht(en).  

• Je bent een medewerker in een essentieel bedrijfsproces. Werkgevers en werknemers 

spreken samen af voor welke medewerkers dit geldt.  

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
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• Jouw functie is (in samenspraak met de Or) als essentieel voor de continuïteit van de 

organisatie bestempeld. Dat zijn: de (senior) pedagogisch medewerkers, de intallige 

stagiaires (BBL en BOL), de pedagogisch assistenten, de huishoudelijk ondersteuners. 

medewerkers van de Technische Dienst, chauffeurs en receptionisten.  
  

 Reizen naar het buitenland en quarantaine  
Voor personeelsleden uit een verblijf in het buitenland kan aan de hand van de quarantaine reischeck 

bekeken worden of quarantaine geadviseerd wordt of verplicht is, zie:  Quarantaine Reischeck COVID-

19 | Rijksoverheid.nl   

  

Wat als er twijfel is en/of vragen zijn?  

De locatiemanager is degene die contact opneemt met de afdeling infectieziekten van de GGD (Bron 

en Contact Onderzoek). Indien gevraagd wordt om namen van kinderen en/of medewerkers dan:   

> Registreert de locatiemanager welke kinderen en/of medewerkers ziek (thuis) zijn inclusief NAW-

gegevens    

> Vraagt zij aan de ouder toestemming om de NAW-gegevens door te geven aan de GGD    

> Geef de melding (binnen kantoortijden door de weeks en in het weekend) spoedig door aan de 

GGD.   

Ouders die zich zorgen maken vanwege de klachten van hun kind, nemen contact op met de eigen 

huisarts of kunnen zelf contact opnemen met de jeugdarts/ GGD Amsterdam, (ook voor het 

aanvragen van een test): 020-5555202   

Zaanstreek/Waterland voor het maken van een afspraak om een kind te testen: 075-6518388. (Dit is 

dus niet het landelijke nummer 0800-1202 wat is ingesteld voor volwassenen.)   

  

Ten aanzien van het beperken van gezondheidsrisico’s  
Algemeen   

We volgen de richtlijnen t.a.v. hygiëne van het RIVM. Het hygiënebeleid en beleid binnen en 

buitenruimte van TintelTuin is geschreven op basis van deze richtlijnen.   

  

Specifiek  

• Handhygiëne  

Naast de standaard handhygiëne zijn er een paar extra aandachtspunten:  

• Iedereen wast direct bij binnenkomst de handen met water en zeep of handgel. Zowel 

volwassenen als kinderen. Hiervoor staat materiaal beschikbaar in de hal.  

• Kinderen wassen op vaste momenten voor het eten, na het toiletbezoek, na het 

buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen hun handen. Echter hiernaast wordt ook 

tussendoor extra handen gewassen.   

• Handen worden gewassen met water en zeep. Het is mogelijk om gebruik te maken 

van hygiënedoekjes of desinfecterende hand gel. Wees terughoudend bij (jonge) kinderen 

met het gebruik van desinfecterende handgel vanwege het gevaar van vergiftiging door 

inname van deze middelen.   

• Handen worden gewassen op de juiste manier (er zijn verschillende posters 

beschikbaar over op een juiste manier handen wassen).   

• Extra reiniging en ventilatie  

 

 

 

https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl/nl
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Naast de reguliere afspraken zoals opgenomen in het hygiënebeleid en beleid binnen en 

buitenruimte:  

• Reinig handcontactpunten extra. Handcontactpunten zijn plekken die op een dag veel 

worden aangeraakt zoals deurklinkers, lichtschakelaars, armleuningen, tablets, 

wandelwagens, etc. Zorg dat handcontactpunten meerdere keren per dag worden 

gereinigd (met allesreiniger). Bij verdenking van coronabesmetting wordt hiernaast 

gedesinfecteerd met alcohol 70%.  

• Zorg in de verblijfsruimtes voor voldoende ventilatie. Zet ramen (en deuren) extra 

open of op een kier. Ga dagelijks naar buiten.   

  

• Schoonmaak speel- en beddengoed  

Besteedt extra aandacht aan:  

• De reiniging van het speelgoed.  

• Geef (zeer) jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen zoveel mogelijk 

eigen speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt gereinigd.   

• Peter kan door de locatiemanager gevraagd worden over evt. mogelijkheden voor 

aanpassing van de verschoonruimte of andere uitdagingen in verband met de hygiëne. Als 

je een verschoonruimte deelt met een samenwerkende groep, spreek dan af dat je niet 

gelijktijdig kinderen uit de verschillende groepen verschoont.   

• Zorg dat kinderen eigen beddengoed hebben. (Richtlijn: kinderen die een eigen bed 

met beddengoed hebben 1x per week beddengoed wassen. Kinderen die geen eigen bed 

hebben, dagelijks beddengoed wassen.)  

• Overig  

• Niet aan je gezicht zitten.  

• Groet op een vriendelijke manier zonder dat er handen geschud worden.  

Met bovenstaande punten organiseer je de opvang zo dat het mogelijk is om de 1,5 meter afstand 

tussen volwassenen te bewaren.  

  

Uitwerking brengen en halen  
Tijdens de corona periode zijn er beperkingen voor ouders geweest om op de groepen te komen. Dit in 

verband met het verspreidingsgevaar van het coronavirus. Tijdens deze periode is gebleken dat 

dit voor- en nadelen met zich meebracht.    

   

Voordelen:   

• Er is meer rust en zo kan er meer (en even veel) aandacht zijn bij de 

ontvangst voor alle kinderen en hun ouders   

• Er  is meer tijd voor kinderen die het moeilijk hebben   

• Er is meer overzicht op de groep is bij de start en   

• Konnect blijkt goed blijkt te werken voor de overdracht   

   

Nadelen:   

• Het partnerschap met ouders krijgt minder invulling   

• Het steeds van de groep af moeten bij het halen van de kinderen, 

zorgt voor een verstoring van het werken op de groep (mn. bij de BSO).   

   

Vanuit de locaties is er behoefte aan een organisatie brede richtlijn. Daarnaast is ruimte voor 

maatwerk nodig, en is het voor het peuterspelen/VVE groepen van belang om eenzelfde lijn als de 

school te trekken.   
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Daarom is de richtlijn als volgt:   

KDV: brengen: geen ouders op de groep, halen: ouders beperkt op de groep (mate van beperking is 

aan de locatie);   

BSO: brengen: niet van toepassing, halen: ouders beperkt op de groep (mate van beperking is aan de 

locatie, mag ook 0 zijn);   

PS/VVE: in overleg met en daarmee overeenkomstig met de school.   

   

Uitzondering: elke locatie mag uitzonderingen maken op deze richtlijn, bv in het kader van het 

wennen, kinderen die het moeilijk hebben etc.    

   

Dit doen we om  

• Het contact met de ouders goed te blijven onderhouden    

• De brug tussen thuis en opvang te onderhouden en kinderen te 

laten zien dat ouders ook betrokken zijn op de opvang   

   

Hiervoor zorgt elke locatie ervoor dat er tegenover de beperkingen, ook een aanvullende maatregel is 

om het partnerschap met de ouders invulling te geven. Denk daarbij aan themabijeenkomsten, een 

roulatieschema dat ouders wel op de groep mogen komen, etc.    

   

Uitwerking samenwerking onderwijs en opvang  
Samen doen. Het blijft van belang om contact te hebben met elkaar. Hoe is de schooldag van een 

kind verlopen? Is er iets bijzonders gebeurd wat extra aandacht nodig heeft? Spreek af met school 

hoe je elkaar informeert.  Ook als op school of opvang sprake is van een positief getest kind, en dit 

invloed heeft op de opvang of op onderwijs, informeer dan de school en vraag hen jou te informeren. 

Waarbij gelet wordt op regels rond privacy.  

  

Uitwerking toezicht kinderopvang  
De GGD-en inspecteren vanuit de geldende kwaliteitseisen uit de Wet IKK. Wanneer een locatie de 

kwaliteitseisen niet (volledig) naleeft als gevolg van de situatie rondom het coronavirus dan moet de 

locatie aantonen dat er voldoende inspanning is verricht om aan de kwaliteitseisen te voldoen, moeten 

nadelige gevolgen zoveel  mogelijk beperkt worden, en de (emotionele) veiligheid en gezondheid van 

kinderen gewaarborgd worden. De inspecteur bepaalt iin dat geval of sprake is of was van 

overmacht. Zij zal dit beschrijven in het inspectierapport en op basis van de bevindingen deze 

situatie wel of niet als overtreding rapporteren.   

Er is een plan uitgewerkt waarin de maatregelen (coulance regels zoals landelijk bepaald) beschreven 

staan die ingezet mogen worden op het moment dat niet volledig volgens de Wet IKK gewerkt kan 

worden. Dit plan is beschikbaar gesteld aan de locatiemanagers. Daar waar een combinatie is van 

personeelskrapte in relatie tot gevolgen van corona op de personeelsinzet, mogen de maatregelen 

ingezet worden mits de opvang verantwoord blijft.   

  

Uitwerking vervoer  
Tijdens ritten met kinderen mag door de bestuurder een mondkapje gedragen worden.  

  

Uitwerking betekenis voor TT per locatie en ondersteuning vanuit afdelingen  
Het corona coördinatie team komt twee wekelijks bijeen. Heb je ondersteuning nodig, of heb je 

vragen, deze kun je altijd (zelf of via je leidinggevende) stellen aan iemand uit dit team.   
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Bijlage, informatie over ziekteverschijnselen coronavirus, risicogroepen en wel/niet 
werken, testen medewerkers, wat als je zwanger bent.  
 

Ziekteverschijnselen door het coronavirus  

Wisselend, van milde niet-specifieke luchtwegklachten: neusverkoudheid; keelpijn (14%); (droge) 

hoest (68%); moeheid (38%); sputumproductie (33%); spier- en gewrichtspijnen (15%);  hoofdpijn 

(14%) en verhoging, tot meer ernstige ziektebeelden met koorts (> 38 graden Celsius, 88%); 

kortademigheid (19%) en pneumonie, tot acute respiratoire stress syndroom en septische shock. Ook 

gerapporteerd (bij een kleiner deel van de patiënten): diarree (4%); misselijkheid en braken (5%). 

Ongeveer 80% van de gemelde gevallen heeft milde tot matig ernstige klachten, 13,8% heeft ernstige 

klachten en 6,1% zeer ernstige klachten.  

  

In het landelijke protocol kinderopvang is opgenomen:  

• Personeelsleden (pedagogisch medewerkers) 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.   

• Personeelsleden (pedagogisch medewerkers) 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.   

  

Definitie kwetsbare medewerkers (risicogroep) volgens het RIVM  

Onder kwetsbare medewerkers verstaan wij medewerkers die een verhoogd risico lopen op een 

ernstig beloop van een SARS-CoV-2-infectie. Het OMT specificeert in het kader van de 

beroepsuitoefening de volgende risicogroepen:   

 

Personen ≥ 70 jaar   

Personen ≥ 18 jaar met:  

• chronische afwijkingen en functiestoornissen van de luchtwegen en longen, die 

vanwege de ernst onder behandeling van een longarts zijn;  

• chronische hartaandoeningen, die vanwege de ernst onder behandeling van een 

cardioloog zijn;  

• diabetes mellitus: slecht ingestelde diabetes of diabetes met secundaire complicaties;  

• ernstige nieraandoeningen die leiden tot dialyse of niertransplantatie;  

• verminderde weerstand tegen infecties door medicatie voor auto-immuunziekten, na 

orgaan- of stamceltransplantatie, bij hematologische aandoeningen, bij (functionele) 

asplenie, bij aangeboren of op latere leeftijd ontstane ernstige afweerstoornissen 

waarvoor behandeling nodig is, of tijdens en binnen 3 maanden na chemotherapie en/of 

bestraling bij kankerpatiënten;  

• een onbehandelde hivinfectie of een hivinfectie met een CD4-getal < 200/mm3;  

• ernstig leverlijden in Child-Pugh classificatie B of C;  

• morbide obesitas (BMI > 40).  
https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen  

  

 

 

https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19#risicogroepen
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Uitgangspunt RIVM ten aanzien van het werken als je tot een risicogroep behoort  

Zolang door iedereen consequent volgens de bestaande richtlijnen/procedures van de organisatie 

wordt gewerkt (naast de richtlijnen van het RIVM en eventueel de GGD) en met goede toepassing (en 

het voldoende beschikbaar zijn) van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en/of fysieke barrières 

(bijvoorbeeld schermen zoals in supermarkten en taxi’s) kan ook een kwetsbare werknemer in principe 

zijn eigen werk blijven doen.   

De inhoud van het werk en de individuele gezondheidsfactoren en werkomstandigheden vormen altijd 

het vertrekpunt. Het is van belang dat met de werkgever/leidinggevende in goed overleg en met 

gezond verstand wordt bekeken hoe taken kunnen worden uitgevoerd; hierbij is altijd een individuele 

risico-inschatting en maatwerk nodig; de bedrijfsarts adviseert.   

  

Zwanger  

Het RIVM geeft aan dat je tijdens een zwangerschap kunt blijven werken. Er zijn voor zover bekend 

geen extra risico’s anders dan zoals die gelden bij griep, etc. Er is een scheidslijn > 28 zwanger 

gemaakt en het dan wel of niet mogen werken op de groep. Voor > 28 weken zwanger geldt dat een 

medewerker niet verplicht kan worden te werken als niet de 1,5 meter tot anderen (kinderen en 

volwassenen) aangehouden kan worden.  

 

Hooikoorts  

Tenzij je andere klachten hebt dan je normaal gewend bent, dan kan je als pedagogisch medewerker 

werken. De klachten die van belang zijn, zijn o.a. verhoging, geen smaak/reuk meer hebben, erg 

droge hoest. Bij twijfel kan uiteraard advies gevraagd worden aan de bedrijfsarts. Bespreek je twijfel 

met je leidinggevende. Zij kan via Jitske Spieker (HR adviseur) contact laten leggen met de 

bedrijfsarts.  

  


