
Draaiboek Corona KDV en BSO (plan van aanpak)

Scenario 1:

Verkoudheid.
Kinderopvang volledig open zonder maatregelen. Er wordt aangesloten op de in het
algemeen geldende basismaatregelen:

Basisregels hygiëne kinderopvang:
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso

Houdt rekening met elkaar en respecteer elkaars wensen. Houdt jezelf en elkaar
goed in de gaten en onderneem tijdig de nodige stappen.

Scenario 2:

Griep+.
Kinderopvang volledig open met lichte (basis) maatregelen.

Hier geldt scenario 1 + (zie afbeelding):
● Geen handen schudden.
● Extra aandacht voor kwetsbare personen.

Voorzorgsmaatregelen:
PM-er:

● Heeft voorrang (afhankelijk van het vigerende testbeleid) bij de GGD
teststraat. (zelf) testen bij klachten.

Ouders:
● 1 ouder brengt of haalt het kind.

Kinderen:
● Buitenspelen waar het kan.

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso


Scenario 3:

Continue strijd.
Kinderopvang volledig open met pakket maatregelen Interventieplan.

Hier geldt scenario’s 1 en 2 + 1,5 meter afstand tussen volwassen.

Voorzorgsmaatregelen:
Pm-er:

● (preventief) (zelf)testen cf. richtlijnen RIVM.
● Houder stelt handelingsperspectief op hoe om te gaan met besmettingen op

locatie.

Ouders:
● Dragen een mondkapje bij brengen en halen.
● Doen een zelftest of brengen/halen kind niet zelf bij klachten.

Kinderen:
● V.a. 4 jaar blijven thuis met verkoudheidsklachten of doen een zelftest.
● Als een zelftestadvies geldt in het primair onderwijs, doen kinderen uit groep

6,7 en 8 tijdens schoolvakantie voor de BSO een preventieve zelftest.

Contactbeperkende maatregelen:
Pm-er:

● Vergaderingen etc. digitaal.

Ouders:
● Overdracht is kort, met aandacht voor contact tussen opvang en ouder.
● Looproutes op locatie.

Scenario 4:

Kinderopvang open in bubbels Noodplan.

Hier gelden scenario’s 1,2 en 3.

Voorzorgsmaatregelen:
Pm-ers:

● Uit een risicogroep doen in overleg andere taken.



Contactbeperkende maatregelen:
Pm-ers:

● Er komen zo min mogelijk externen in de locatie.
● Alleen medewerkers voor het primaire proces in de locatie.

Ouders:
● Bij de BSO brengen/halen bij de deur.

Kinderen:
● Opvang waar mogelijk in bubbels/cohorten. Contacten tussen de

verschillende basis/stamgroepen worden zoveel mogelijk beperkt.


