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Protocol kinderopvang & COVID-19 SOOS BSO versie november 2022 
 

Inleiding 

Om de kinderopvang zo lang mogelijk veilig (zowel waar het gaat om fysieke veiligheid als om 
sociaal-emotionele veiligheid) en verantwoord open te houden, heeft het kabinet in samenwerking 

met de sectorpartijen uit de kinderopvang met een (middel)lange termijn strategie COVID-19 
beschreven. Mocht het virus weer oplaaien en er (contactbeperkende) maatregelen nodig zijn dan 

wordt de kinderopvangsector door middel van de (middel)lange termijn strategie op verschillende 

scenario’s voorbereid. Binnen deze scenario’s worden periodes met relatief lage viruscirculatie 

afgewisseld met periodes van relatief hoge viruscirculatie met mogelijk grote gevolgen voor de 

toegankelijkheid van de zorg. Onafhankelijk van in welk scenario we ons bevinden is het 

uitgangspunt om sectoren open te houden en schade te beperken door de wendbaarheid van 
sectoren te vergroten. Aan de hand van dit sectorplan voor de kinderopvang kan de sector zich 

voorbereiden op de verschillende scenario’s en wordt een grotere voorspelbaarheid van beleid 
beoogt. De afgelopen twee jaar heeft de sector veel ervaring opgedaan met het opschalen en 

afbouwen van (contactbeperkende) maatregelen. Daarmee hoeft het wiel niet opnieuw uitgevonden 

te worden, maar kan er aan de hand van deze ervaringen worden ingezet op maatregelen die 
wenselijk en effectief zijn gebleken. 

 

SOOS BSO geeft in dit document per locatie een specifieke uitwerking, waarin de concrete 

maatregelen en acties voor de locaties worden beschreven.  

  

Schematisch overzicht scenario’s 
In een zwaarder scenario zijn alle voorgaande maatregelen van toepassing plus de maatregelen die 

in het dan geldende scenario zijn opgenomen. 
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Scenario 1 Verkoudheid en Scenario 2 Griep+ 
Bij alle locaties houden we ons aan de algemeen geldende basismaatregelen:  

- handen wassen 

- hoesten en niezen in de elleboog 
- thuisblijven en (zelf)testen bij klachten 

- Ventileren 

 

Scenario 3 Continue strijd: 
Voor alle locaties geldt dat de basisregels strikt worden gevolgd.  

Volwassenen houden 1,5 meter afstand van elkaar.  
Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht.  

Ouders komen niet meer binnen. 
Tijdens de (korte) overdracht  worden door alle volwassenen mondkapjes gedragen. 

 

Scenario 4 Worst case 
De opvang vindt waar mogelijk in bubbels plaats.  

Als looprichting wordt aangehouden dat iedereen zoveel als mogelijk rechts aanhoudt.  

Er wordt geen open deurenbeleid meer gehanteerd. 
 

Locatie specifieke maatregelen bij scenario 3 en 4: 
 

KDV SOOSje 
Voor de breng- en haalmomenten geldt dat de ouders buiten het gebouw blijven. Door onze 
kleinschaligheid kunnen ouders rondom het vaste breng- en (aangepaste) ophaalmoment de 
kinderen ophalen en werken we vooralsnog niet met bloktijden. Voorop staat de emotionele 
veiligheid van het kind.  
 
Brengen Rupsen (0-1 jaar) 
Kinderen worden binnengebracht door één ouder. De ouder legt het kind in de box. En verlaat zo snel 
mogelijk weer de ruimte door dezelfde buitendeur. Er mag maar één ouder binnen zijn. Voor het 
brengen van een tweede kind naar de andere groep, Vlindergroep, gaat de ouder buitenom naar de 
eigen voordeur.  
 
Brengen Rupsen en Vlinders (1-3 jaar) 
De kinderen worden bij de deur van de eigen stamgroep gebracht door één ouder en lopen zelf naar 
binnen. Ouder blijft buiten. Er is een gedeelte gemarkeerd bij de deur voor de overdracht. Voor het 
brengen van een tweede kind naar de andere groep gebruikt de ouder de andere voordeur.  
 
Ophalen 
Pedagogische medewerkers houden de buitendeur in de gaten en zorgen ervoor dat de kinderen naar 
buiten komen op het moment dat de ouders ze komen ophalen. Voor de baby’s geldt hetzelfde ritueel 
als brengen, maar dan omgekeerd. Ouders mogen zichzelf aankondigen bij het ophalen, middels een 
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berichtje aan de mobiele telefoon op de groep, dan zorgt de pedagogisch medewerker dat het kind 
gereed is om opgehaald te worden.  
Ouders zijn zelf verantwoordelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden buiten, bij de breng- en 
haalmomenten. Er is een markering aanbracht bij de buitendeur voor de overdracht. Hiervoor is 
voldoende ruimte beschikbaar op het plein en/of de buitenruimte van KDV. 
Het schoolplein mag betreden worden voor het breng- en haalmoment van de VSO/BSO, tot aan de 
buitendeur van onze locaties. Dit ten behoeve van een werkbare situatie voor onze pedagogische 
medewerkers.  
 
Contact ouders 
Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie verstrekken over een kind gebeurd via WhatsApp of 
telefonisch. De babyklapper bij de Rupsen wordt door de pedagogisch medewerker zelf ingevuld en 
hiervan ontvangt de ouder aan het einde van de dag een foto.  
 

BSO Klein Heyendaal 
Voor de breng- en haalmomenten geldt dat de ouders buiten het gebouw blijven. Door onze 
kleinschaligheid kunnen ouders rondom het vaste breng- en ophaalmoment de kinderen ophalen en 

werken we vooralsnog niet met bloktijden.  

 
Pedagogische medewerkers houden de buitendeur in de gaten en zorgen ervoor dat de kinderen naar 

buiten komen op het moment dat de ouders ze komen ophalen.  

Ouders zijn zelf verantwoordelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden buiten, bij de breng- en 
haalmomenten. Hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar op het plein. 

 

Het schoolplein mag betreden worden voor het breng- en haalmoment van de VSO/BSO, tot aan de 

buitendeur van onze locatie. Dit ten behoeve van een werkbare situatie voor onze pedagogische 

medewerkers. 

 

BSO Klokkenberg 
Voor de breng- en haalmomenten geldt dat de ouders buiten het gebouw blijven. De dag wordt vaak 

buiten afgesloten, zodat we de ouders aan zien komen voor het ophalen. Voor de Groene Stip halen 

ouders de kinderen bij de hoofdentree van het schoolgebouw op. Voor de Blauwe Spetter en Oranje 

Boven halen de ouders de kinderen aan de achterzijde op.  

 
Er is bij beide deuren een deurbel om aan te bellen als we binnen zijn. Ouders zijn zelf 

verantwoordelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden buiten, bij de breng- en haalmomenten. 

Hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar op het schoolplein. 
 

Het schoolplein mag betreden worden en er mag achterom gelopen worden voor het breng- en 

haalmoment van de VSO/BSO, tot aan de deur van onze locatie. Dit ten behoeve van een werkbare 
situatie voor onze pedagogische medewerkers.  

 
Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht.  

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie verstrekken over een kind gebeurd via WhatsApp of 

telefonisch.  
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BSO Op Stelten 
Voor de breng- en haalmomenten geldt dat de ouders buiten het gebouw blijven. Door onze 

kleinschaligheid kunnen ouders rondom het vaste breng- en (aangepaste) ophaalmoment de 

kinderen ophalen en werken we vooralsnog niet met bloktijden. Pedagogische medewerkers houden 

de buitendeur in de gaten en zorgen ervoor dat de kinderen naar buiten komen op het moment dat 
de ouders ze komen ophalen. Ouders zijn zelf verantwoordelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te 

houden buiten, bij de breng- en haalmomenten. Hiervoor is voldoende ruimte beschikbaar op het 

terrein. 
 

Ouders blijven bij de poort bij de haal- en brengmomenten. Dit ten behoeve van een werkbare 

situatie voor onze pedagogische medewerkers.  
Kinderen worden door één volwassene gehaald of gebracht.  

Haal- en brengmomenten zijn kort. Informatie verstrekken over een kind gebeurd via WhatsApp of 

telefonisch. 

 

Met school worden de brengmomenten van de kinderen afgestemd tussen de volwassenen 

(leerkrachten) van school en onze pedagogische medewerkers met in achtneming van de 1,5 meter 

afstand. 

 

Communicatieplan 
• Het basis protocol is voorzien van feedback door de oudercommissies 

• Alle ouders hebben een mail gekregen over waar het protocol te vinden is op onze website 
http://www.stichtingsoos.nl/vso-bso/ in de menubalk onder Corona protocol BSO locaties. 

• De coördinator is verantwoordelijk voor kennisneming onder pedagogische medewerkers 

• Op de locaties wordt ouders bij het brengen gevraagd naar klachten kinderen (bij VSO) 

• Op de locaties wordt bij school nagevraagd naar klachten kinderen 

• Op de locaties komen op zichtbare plaatsen informatieposters te hangen voor ouders en 
personeel 

• Updates over het protocol verschijnen op de website http://www.stichtingsoos.nl/vso-bso/ in 

de menubalk onder Corona protocol BSO locaties. 

 

  

http://www.stichtingsoos.nl/vso-bso/
http://www.stichtingsoos.nl/vso-bso/
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Stappenplan uitval personeel 
De brancheorganisatie Kinderopvang heeft ons een aantal handreikingen gegeven over hoe we om 

kunnen gaan met de tijdelijke uitval van personeel en eventuele afwijkingen in de kwaliteitsregels 
van de wet Kinderopvang. Basisregel blijft dat de kwaliteit van opvang gegarandeerd moet blijven. 

Wij hanteren onderstaande maatregelen om zo goed mogelijk deze tijd door te komen. Het doel van 
deze memo is dat we van tevoren al over eventuele afwijkingen hebben nagedacht en op het 

moment van een GGD inspectie de dialoog met de inspecteur hierover kunnen voeren. De volgorde 

van de maatregelen geven ook de volgorde van werken aan. 
 

Zelftesten 

Zelftesten zijn beschikbaar voor het personeel, zodat de medewerkers bij milde klachten en/of 
twijfel meteen kunnen testen. Het bestellen van de zelftesten wordt gecoördineerd door het 

bedrijfsbureau, signalering van voorraad via de coördinatoren 
 

Vaste gezichtencriterium 

Indien er geen andere mogelijkheden zijn, wordt afgezien van het vaste gezichten criterium. Voor de 
kinderen wordt geprobeerd om zoveel mogelijk bekende gezichten de opvang te laten verzorgen. 

Eventueel inzet personeel van een andere locatie of zusterbedrijf. De coördinatoren inventariseren 

welke medewerkers bereid zijn extra dagen te werken en hun beschikbaarheid. In geval van nood 

kan de medewerkers worden aangeboden om hun (eigen) kinderen mee te nemen, mits de leidster-

kind-ratio hiermee niet overschreden wordt. 
 

Inzet invalkrachten 

Invalkrachten worden alvast ingewerkt op alle locaties 
 

Mentoren 

Als een mentor tijdelijk niet meer werkt op de groep van een mentorkind, dan worden de 
belangrijke ontwikkelingen van het kind genoteerd in het overdrachtsschrift. De mentor neemt 

regelmatig de aantekeningen in het overdrachtsschrift door. 

 

Vierogenprincipe en kinderEHBO 

Het vierogen principe blijft van toepassing en er zijn altijd voldoende gekwalificeerde EHBO-

medewerkers op de locatie aanwezig. Alle werknemers van SOOS BSO hebben de kinderEHBO 

opleiding gevolgd. 

 
3-uursregeling 

Indien de regeling praktisch niet meer uitvoerbaar is, wordt afgezien van de exacte uitvoering van de 
3-uursregeling. Hierbij wordt door de coördinator vastgelegd waarom de regeling op dat moment 

niet meer uitvoerbaar was. 

 
Samenvoegen groepen 

Het samenvoegen van groepen, waardoor met minder medewerkers de kinderen opgevangen 

blijven. Ouders moeten toestemming geven voor een tweede stam- of basisgroep. De stabiliteit van 
de opvang houden we voor ogen en we proberen te zorgen dat de kinderen door minimaal één 

bekend gezicht worden opgevangen. Aan alle ouders op de locatie wordt gevraagd om het 
toestemmingsformulier alvast te tekenen. 
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Uitwijken naar andere locatie 

Op het moment dat deze maatregel aan de orde is, zal (schriftelijke) toestemming aan de 

betreffende ouders worden gevraagd (tenzij meerdere locaties al zijn opgenomen in het contract). 
 

Gedeeltelijk loslaten BKR 
Bij deze overschrijding zoveel mogelijk het aantal kinderen beperken en voor een korte duur 

(maximaal drie dagen achter elkaar, en herhaaldelijk in te zetten). Beoordeling vindt plaats per 

individueel geval en de BKR van jongste kinderen wordt zoveel mogelijk ontzien. Voor acceptabele 
afwijking zie onderstaande tabel. 

 
Inzet van stagiairs en medewerkers in opleiding 

Inzet in eerste instantie tot 33% norm. Bij blijvende krapte inzet tot 51% voor beperkte duur 
(maximaal vijf werkdagen achter elkaar). Uitsluitend op de eigen stamgroep. Wel schuiven met de 

vaste pm’ers naar een andere stamgroep. 

 
Inzet vrijwilligers  

Vrijwilligers uit kantoor/facilitair personeel of groepsondersteuner kunnen worden ingezet om 

werkdruk tijdelijk te verlagen of pauzes op te vangen. 

 

Inzet overig personeel 
Inzet van gekwalificeerde medewerkers uit management en administratie en de pedagogisch 

coach/pedagogisch beleidsmedewerker op de groep.  

 
Verlof 

Wees zorgvuldig bij het instemmen met verlofaanvragen. 

 
 


