
Beste ouders, 

 

We zijn inmiddels een week onderweg met de’ heropening’ van de kinderopvang. We zijn zo ontzettend blij dat 

we weer bijna alle kindjes en ouders hebben mogen zien!  

Het is behoorlijk wennen, de nieuwe manier van werken en de daarbij verplichte opgelegde maatregelen van 

het RIVM. In de praktijk merkten wij de afgelopen week dat  het soms lastig is hoe nu precies om te gaan met 

bijvoorbeeld gezondheidsklachten die kinderen gedurende de opvang ontwikkelen. 

Het locatiegerichte protocol (welke jullie ontvangen hebben en op de site staat) is dynamisch en wordt continu 

aangepast, omdat we in de praktijk tegen zaken aanlopen waar we misschien toch net anders mee om moeten 

of kunnen gaan, dan eerder beschreven. Ook worden de maatregelen in het landelijke protocol door het RIVM 

zelf continu aangepast en verscherpt en zullen wij hierop moeten anticiperen en dit in ons locatiegerichte 

protocol én in onze werkwijze weer moeten aanpassen. 

Vanuit onszelf vinden wij het heel vervelend om zo streng met de opgelegde maatregelen om te gaan. Met 

name de verscherpte maatregelen die ons opgelegd worden door het RIVM m.b.t. het weigeren van een kind of 

het laten ophalen van een kind met gezondheidsklachten, houdt bij ons de gemoederen flink bezig. Wij zijn 

verplicht om onze normale werkwijze hierop aan te passen en moeten kinderen met gezondheidsklachten 

eerder laten ophalen of weigeren om te komen spelen dan dat wij normaal gesproken zouden doen. 

Wij begrijpen dat deze maatregelen er zijn voor onze eigen veiligheid, maar ook voor die van de kinderen en 

ouders. Het houdt echter zeker niet in dat wij hier achter staan. 

Wij hebben intensief contact met het RIVM en met de branchevereniging. Heel veel kinderopvangorganisaties 

lopen tegen dezelfde problemen (m.b.t. een ziek kind weigeren) aan als wij. Het RIVM krijgt dagelijks 

ontzettend veel telefoontjes van kinderopvangorganisaties uit het hele land die dezelfde problemen als wij 

ervaren.  

De brancheverenigingen zijn op hun beurt intensief in contact met het kabinet om met een eenduidig beleid te 

komen op korte termijn. Koorts of verhoging bij een kind hoeft namelijk niet corona-gerelateerd te zijn. Als een 

kind bijvoorbeeld kiezen krijgt, kan het koorts/verhoging ontwikkelen. En zelfs dan zijn wij op dit moment 

verplicht om het kind te weigeren of naar huis te sturen. Het RIVM begrijpt de problemen waar wij en jullie als 

ouder mee te kampen hebben, maar geven voor nu heel stellig aan: 

“Op dit moment moet een kinderopvangorganisatie zich volledig en zonder uitzonderingen houden aan de 

opgelegde maatregelen. Ongeacht of er verhoging/koorts is door bijvoorbeeld kiezen, ongeacht of er een 

medische verklaring van de huisarts of specialist meegegeven wordt dat de verhoging/ koorts of corona-

gerelateerde klachten bijvoorbeeld door hooikoorts komen. Een kind mag met verhoging en/of koorts of andere 

corona-gerelateerde klachten niet naar de opvang komen of op de opvang blijven.” 

Wij hebben op advies van het RIVM op rijksoverheid.nl het contactformulier ingevuld met de vraag dat 

sommige maatregelen in de praktijk erg veel problemen met zich meebrengen en dat hier zo spoedig mogelijk 

een eenduidig en haalbaar alternatief voor bedacht gaat worden. Het RIVM adviseerde ook dat zoveel mogelijk 

mensen dit kenbaar moeten maken bij de rijksoverheid, zowel kinderopvangorganisaties als ouders. We hopen 

dat er heel snel een versoepeling gaat komen! 

Omdat er dus veel vragen rijzen over hoe nu precies om te gaan in de praktijk met het ontwikkelen van 

gezondheidsklachten door kinderen gedurende de opvang, hebben wij ook contact gehad met het RIVM wat 

onze rechten en plichten zijn.  

Voorbeeld: 

Het kan zijn dat u bijvoorbeeld uw kindje moet ophalen omdat het verhoging vanaf 37,6  tot 38 graden Celsius 

heeft of koorts vanaf 38 graden Celsius heeft. Het is een momentopname voor ons als wij het kindje 

temperaturen en het kan zomaar zijn, dat als het kind eenmaal is opgehaald, de koorts of verhoging zakt. Wij 



begrijpen heel goed dat dit uitermate vervelend is voor zowel u als voor ons. Wij zijn echter geen huisarts en 

kunnen én mogen daarom niet beoordelen of de klachten en/of verhoging en/of koorts corona-gerelateerd is of 

dat er een andere ‘onschuldige’ oorzaak achterligt. 

Maar wij zijn verplicht om deze maatregelen door te voeren binnen onze organisatie.  

Wij hebben contact gehad met het RIVM met de volgende vraag: 

 

• Mogen wij als kinderopvangorganisatie het maximaal 1 uur afwachten of de gemeten verhoging 

vanaf 37,6 tot 38 graden Celsius bij een kindje nog gaat dalen? Het RIVM heeft op deze vraag 

bevestigd dat wij het een uur mogen aankijken of de verhoging vanaf 37,6 tot 38 graden Celsius daalt. 

Het is immers zo dat als een kindje net druk heeft gespeeld of moe is, de temperatuur hoger is dan 

normaal. Door binnen een uur nogmaals te temperaturen ontstaat er een accuraat beeld en kunnen 

wij hierdoor de juiste beslissing nemen om het kind op te laten halen of dat het juist niet gehaald 

hoeft te worden. 

 

• Mogen wij als kinderopvangorganisatie het maximaal 1 uur afwachten of de gemeten verhoging 

vanaf 38 tot 38,5 graden Celsius bij een kindje nog gaat dalen? Ook mogen wij bij koorts van 38 

graden tot 38,5 graden Celsius het maximaal een uur aankijken of het nog daalt tot onder de 37,6 

graden Celsius. Echter is dit hoogstwaarschijnlijk nooit het geval, aangezien een kind niet zomaar 

koorts vanaf 38 graden ontwikkelt.  

 

• Vanaf 38,5 zullen wij direct vragen om het kind op te halen. 

In het locatiegerichte protocol zijn dan ook de volgende wijzigingen opgenomen. Het volledige aangepaste 

locatiegerichte protocol kunt u nalezen op de site https://t-skooltje.nl/protocol-corona/. 

 ‘T Skooltje past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe 

Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:  

• Kinderen met de volgende klachten blijven thuis  

o Neusverkoudheid  

o Loopneus  

o Niezen  

o Keelpijn  

o Lichte hoest  

o Verhoging tot 38 graden Celsius of koorts boven 38 graden Celsius 

 

• Indien een kind gedurende de opvang klachten ontwikkelt en/of verhoging vanaf 37,6 tot 38 graden 

Celsius krijgt, zullen wij direct de ouder op de hoogte stellen. Wij houden het kind maximaal één uur in 

de gaten en zullen deze binnen dat uur nogmaals temperaturen. Blijft de verhoging hetzelfde of loopt 

de verhoging op, zullen wij de ouder vragen het kind direct op te halen. 

• Vanaf 38 graden tot 38,5 graden Celsius zullen wij direct de ouder op de hoogte stellen. Wij houden 

het kind maximaal één uur in de gaten en zullen deze binnen dat uur nogmaals temperaturen. Blijft de 

koorts hetzelfde of loopt de koorts op, zullen wij de ouder vragen het kind direct op te halen. Als de 

koorts daalt, maar boven de 37,6 graden Celsius blijft, zullen wij de ouder vragen het kind direct op te 

halen. 

• Vanaf 38,5 graden Celsius vragen wij de ouder het kind direct op te halen. 

• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben 

• Als iemand in het huishouden van het kind koorts vanaf 38 graden Celsius en/of 

benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind ook thuis 

• Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer naar de opvang 

https://t-skooltje.nl/protocol-corona/


• 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 Celsius) blijft iedereen in het huishouden thuis  

• Wij temperaturen de kinderen standaard twee maal per dag. Personeel temperaturen wij standaard 

eenmaal per dag. Wij hebben hiervoor een voorhoofdthermometer, welke gebruikt kan worden 

zonder fysiek contact. 

 

 


