
Aanvulling op V & G beleid in verband met coronavirus  

Coronavirus Epidemie/pandemie: COVID-19 
In maart 2020 werd wereldwijd en dus ook 
in Nederland voor het eerst de zeer 
besmettelijke ziekte COVID 19 
geconstateerd. Van overheidswege werden 
verstrekkende maatregelen gesteld om de 
verspreiding van het virus tegen te gaan. 
Gedurende een periode werden o.a. 
scholen en kinderenopvang gesloten. 
Daarna is geleidelijke opening van kracht, 
onder bepaalde voorwaarden. Er wordt 
gesproken over een 1,5 meter 
samenleving.  
Dit betekent dat iedereen zoveel mogelijk 
1,5 meter afstand houdt tot elkaar. 
Bovendien worden verschillende 
maatregelen doorgevoerd die bijdragen 
aan een veilige manier van werken op de 
kinderenopvang.  
Kinderopvang, peuteropvang, 
gastouderopvang  en BSO: de maatregelen 
hebben verschillende consequenties voor 
de verschillende werkvormen. Op een 
kinderdagverblijf is het moeilijk om afstand 
te houden, immers de kinderen moeten 
een flesje, soms getroost en we zitten met 
kinderen aan tafel om te eten. Volgens 
onderzoeken van het RIVM besmetten  
kinderen elkaar onderling nauwelijks en zijn 
gevolgen van de ziekte minder ernstig dan 
bij volwassenen. De 1,5 meter samenleving 
geldt vooralsnog niet voor kinderen tot 12 
jaar, waarbij opgemerkt dient te worden dat 
kinderen ouder dan vier jaar wel bewust 
worden gemaakt van de maatregelen.  
We handelen zo, dat het risico op 
besmetting geminimaliseerd wordt.  
In dit protocol vind je maatregelen die we, 
naast onze gebruikelijke 
hygiënemaatregelen  hebben genomen.  
Er is bovendien een poster voor de locatie 
beschikbaar waar alle maatregelen tijdens 
een epidemie/pandemie op staan.  

Buiten alle reguliere hygiëne maatregelen die in het V&G 
beleid staan vermeld zijn er nog een aantal maatregelen die 
tijdens een epidemie/pandemie extra gelden. Lees het V&G 
extra goed door van bladzijde 16 t/m 30 (t/m zand/water 
tafel). Je vindt het actuele V&G op de website van de SKF.  
 
Algemene maatregelen in verband met corona: 

• Personeel onderling houdt 1,5 meter afstand en ook 
de afstand tot ouders is 1,5 meter. 

• Houd haal en brengmomenten kort en kinderen 
worden door één volwassene gebracht. Liefst door 
dezelfde persoon. Informatie over de kinderen kan 
digitaal of telefonisch worden uitgewisseld.  

• De haal- en brengmomenten  zijn zo georganiseerd 
dat het mogelijk is om tussen volwassenen 
onderling 1,5 meter afstand te houden. In het locatie 
specifieke deel van het V&G staat hoe dit  op uw 
locatie is geregeld.   

• We schudden geen handen. Ook nieuwe ouders 
verwelkomen we zonder handen te schudden. 

• Doe je haren vast. 

• Handen wassen doe je met water en zeep en 
minimaal 20 seconden. Vergeet daarbij de polsen 
niet.   

• Ouders die voor een intake komen zullen we een 
intake mee houden via beeldbellen of indien 
gewenst op 1,5 meter van elkaar.  In het locatie 
specifieke deel van het V&G staat hoe dit  op uw 
locatie is geregeld.  

• Ouders worden van de maatregelen  op de hoogte 
gehouden  via de mail, telefonisch, beeldbellen of 
anderszins.  In het locatie specifieke deel van het 
V&G staat hoe dit  locatie specifiek  is geregeld.  

• Als er op je locatie meer dan 1 ziektegeval is met 
het ziektebeeld COVID-19, wordt dit gemeld  bij de 
GGD. 

• Kinderen met ziekte verschijnselen mogen niet naar 
de kinderopvang.  Als  kinderen gedurende de dag 
klachten ontwikkelen worden ouders gebeld om hun 
kind op te halen. 

• Gebruik een combinatie van snoetendoekjes, 
gastenhanddoekjes en papieren handdoeken/rollen 
voor schoonmaken van kinderen en drogen van 
bijvoorbeeld  de handen. In het locatie specifieke 
deel van het V&G staat hoe dit  op uw locatie is 
geregeld. 

• Hoesten en niezen doen we in de elleboog en we 
leren dit de kinderen op het kinderdagverblijf ook 
spelenderwijs aan.  

• Kinderen van de BSO geven we het belang van 
hoesten en niezen in de elleboog aan. 

• Wasgoed wordt op 60 graden gewassen en daarna 
in de droogtrommel gedroogd. 

• Verkleedkleren worden op dit moment niet gebruikt. 

• Gebruik van een luizenzak wordt aangeraden. 

• Hygiëne maatregelen worden gedaan zoals in het 
V&G beleid is geschreven met daarin extra 



aandacht voor materialen wat veel wordt aangeraakt 
zoals: deurkrukken, kranen, tafels, stoelen,telefoon, 
speelgoed waar veel mee gespeeld wordt. In het 
locatie specifieke deel van het V&G staat hoe dit op 
uw locatie is geregeld.   

• Medewerkers checken regelmatig de website van 
het RIVM en overige adviezen met betrekking tot 
het corona virus. Dit hoort bij de nieuwe 
werkelijkheid van jouw werk. 

• Medewerkers die het vermoeden  hebben dat ze het 
corona virus hebben opgelopen laten zich testen. Bij 
een positieve test blijft het personeelslid thuis en 
worden ouders  en de GGD op de hoogte gebracht. 

• Voor personeelsleden in risicogroepen gelden 
speciale regels met betrekking tot werken op de 
groep.. Personeel wat in binnen deze groep valt 
neemt contact op met personeelzaken. 

 
Aandachtpunten  voedingsbeleid:   

• Kinderen die hun broodje zelf kunnen smeren doen 
dit nu zelf.  

• Zet de houdbaarheidsdatum op de pakken 

• Kinderen delen hun voeding niet onderling.  

• Koekjes worden door de leiding aan de kinderen 
gegeven 

• Fruit in schaaltjes uitdelen aan de kinderen.  

• Eet niet samen met de kinderen maar eet in de 
pauze je eigen boterham.   

 
Traktaties: 

• Ouders moeten handen wassen voor ze een 
traktatie maken 

• Traktaties mogen alleen in aparte zakjes worden 
uitgedeeld 

• Pedagogisch medewerkers/jarige deelt de zakjes uit 
aan de kinderen.  

• Bij ziekte in het gezin mag er niet worden 
getrakteerd. 
In het locatie specifieke deel van het V&G staat hoe 
dit  op uw locatie is geregeld.   
 

 
KDV/POV specifiek:  

• Kinderen tot  4 jaar hoeven zich niet aan de 1,5 
meter afstand te houden, niet onderling en niet ten 
opzichte van de pedagogisch medewerker. Dit kan 
ook niet in verband met verschonen, fles geven, 
verkleden etc.  

• Er is voor elke locatie een deurbeleid. 
 In het locatie specifieke deel van het V&G staat hoe 
dit  locatie specifiek  is geregeld.   

• Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende 
groepen. In het locatie specifieke deel van het V&G 
staat hoe dit op uw  locatie is geregeld.   

• Slaapknuffel en speen na gebruik gelijk in de tas 
voor mee naar huis 

 
 
 



 

BSO Specifiek:  

• Kinderen tot 12 jaar op de BSO hoeven geen 1,5 
meter bij elkaar vandaan te blijven. We maken 
kinderen van 4 jaar en ouder bewust van het belang 
van het houden van afstand.   

• Pedagogisch medewerkers hanteren onderling wel 
een afstand van 1,5 meter; 

• Indien mogelijk blijven kinderen van de BSO en 
pedagogisch medewerkers 1,5 meter bij elkaar 
vandaan.  In het locatie specifieke deel van het V&G 
staat hoe dit op uw  locatie  is geregeld.   

• Was regelmatig je handen en maak kinderen hierop 
ook attent;  

• Maak kinderen bewust van het virus en het belang 
van goede hygiëne;  

• Er is voor elke locatie een deurbeleid. 
 In het locatie specifieke deel van het V&G staat hoe 
dit  op uw locatie is geregeld.   

• Inrichting of organisatie van de BSO kan helpen bij 
het 1,5 meter bij elkaar vandaan blijven. In het 
locatie specifieke deel van het V&G staat hoe dit op 
uw locatie  is geregeld.   

 


