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Deel 1: Hoe organiseer je de opvang? 
 
Hoe organiseer je de 
opvang? 

Aanpak Vlaanderen Aanpak Brussel 

Kinderen Alle kinderen zijn welkom, behalve zieke kinderen en kinderen 
in verplichte thuisisolatie. 
 
 

Kinderbegeleiders en 
(dienst)verantwoordelijken 

Een kinderbegeleider kan 
ingezet worden in 
verschillende opvanglocaties 
per week.  
 

Werken zoveel mogelijk in 
één opvanglocatie per week. 
 

Begeleider uit een risicogroep 
of inwonend gezinslid van 
een onthaalouder uit een 
risicogroep 

Vraag advies aan behandelend arts. 

Andere medewerkers die 
contact hebben met de 
kinderen 

Deze medewerkers kunnen 
ingezet worden in 
verschillende opvanglocaties 
per week. 

Werken zoveel mogelijk in 
één opvanglocatie per week. 

Poetshulp, klusjesman of 
leverancier 

Deze medewerkers kunnen 
ingezet worden in 
verschillende opvanglocaties 
per week. 

Werken zoveel mogelijk in 
één opvanglocatie per week. 

Overbezetting Uitzonderlijk toegestaan in 
geval van overmacht bij 
andere kinderopvanglocaties 
en mits respecteren van 
voorwaarden. 
 

Uitzonderlijk toegestaan in 
geval van overmacht bij 
andere kinderopvanglocaties 
en mits respecteren van 
voorwaarden. 
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Deel 2: Veiligheid en gezondheid 
 
 
Veiligheid en gezondheid Aanpak Vlaanderen Aanpak Brussel 
Persoonlijke hygiëne Voor alle volwassenen en kinderen die in de opvang komen: 

 
Regelmatig grondig handen wassen. 
 
Goede snuit-/hoest-/ nieshygiëne. 
 

Social distancing en 
mondmaskers 

Kinderbegeleiders dragen:  
• geen mondmaskers bij baby’s,peuters en kleuters 
• altijd een mondmasker in het bijzijn van lagere 

schoolkinderen, collega’s uit andere leefgroepen, ouders en 
externen, tenzij: 

o je op een veilige afstand neerzit en bij voldoende 
ventilatie 

o je buiten bent op een veilige afstand 
o het gaat om de eigen schoolkinderen van de 

onthaalouders 
 
 

Verantwoordelijken dragen altijd een mondmasker tenzij: 
• je op veilige afstand neerzit en bij voldoende ventilatie 
• je buiten bent op veilige afstand 
• in een leefgroep waar je werkt als kinderbegeleider 

 
 
Kinderen vanaf het eerste leerjaar dragen een mondmasker 

• Als de kinderen stilzitten, er voldoende afstand én 
voldoende ventilatie is, mag het mondmasker af. 

• Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen 
intense fysieke contacten vermijden. 

• Voor kinderen met een specifieke 
ondersteuningsbehoefte, geldt dit enkel voor wie het 
mogelijk is. 

 
 

Groepsindeling Je kan de normale werking 
hervatten. 

Begeleiders worden zoveel 
mogelijk aan 1 leefgroep 
gekoppeld. Hou rekening met de 
impact wanneer je leefgroepen 
samenbrengt. 

Onderhoud van lokalen Volg het reinigingsschema zoals aangegeven in het draaiboek. 
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Materialen van thuis Er is er geen probleem om 
materiaal van thuis zoals 
voorheen naar de opvang 
mee te brengen.  
 

Toegelaten onder volgende 
voorwaarden: 
 
• eigen speelgoed/materiaal 

van een kind niet vermengen 
met speelgoed/materiaal  van 
andere kinderen 

• handen wassen na aanraken 
 

Ventileren en verluchten Maximaal verluchten en ventileren blijft één van de belangrijkste 
voorzorgsmaatregelen. 
 
Hercirculatie van binnenlucht best vermijden 
 
Gebruik van een CO2 meter is aanbevolen, maar niet verplicht 

Evacuatie Tijdens noodsituaties (bijvoorbeeld: brand) vervalt de verplichting tot 
social distancing. 

 
 
 



Overzichtstabel draaiboek coronamaatregelen baby’s en peuters versie 6 december 2021 
 

Pagina 4 van 5 
 

 

Deel 3: Omgaan met mogelijke risico’s  
 
Omgaan met mogelijke 
risico’s 

Aanpak Vlaanderen Aanpak Brussel 

Ziekte bij kinderen en 
volwassenen 

Zieke kinderen en volwassenen horen niet thuis in de opvang  

Maatregelen bij 
besmetting en hoog-
risico contacten in de 
opvang 

Alle informatie over de maatregelen bij besmetting en hoog-risico 
contacten vind je in de brochure aanpak van de besmettingen en 
hoog-risicocontacten 

Medewerkers of 
inwonende personen die 
tot een risicogroep 
behoren 

Contacteer je behandelende arts voor advies 

Terugkeer uit het 
buitenland 

Volg de instructies van Buitenlandse zaken op. Bij terugkeer 
respecteer je de geldende richtlijnen vermeld op deze website 
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/. 

 
 
 
 

Deel 4: Pedagogische werking 
 
Pedagogische werking Aanpak Vlaanderen Aanpak Brussel 
Ouderbetrokkenheid Ga regelmatig in dialoog met ouders over de opvang van hun 

kind. 
Versterk de samenwerking met ouders. 

Welbevinden Sta open voor vragen en bezorgdheden van ouders en kinderen 
Wennen met ouders Kan in de leefgroep 
Buiten spelen en gaan 
wandelen 

Speel zo veel mogelijk buiten; volg daarbij de (lokale) richtlijnen. 

Op uitstap Toegelaten, mits respect voor richtlijnen van de activiteit. 
 

 
 
 

https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/aanpak-besmettingen-hoogrisicocontacten-opvang.pdf
https://diplomatie.belgium.be/nl
https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen/
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Deel 5: Externe volwassenen in de opvang 
 
Externe volwassenen in 
de opvang 

Aanpak Vlaanderen en Brussel 

Ouders en opvoedings-
verantwoordelijken 
 
 
 
 
 
Ondersteuning van 
begeleiders en mensen in 
opleiding (bv. 
stagebegeleiders, 
mentoren, opleiders, …) 
 
 
 

Mogen indien nodig in de leefgroep komen: 
• binnen met mondmasker. 
• buiten en op veilige afstand, hoeft mondmasker niet.  
• wassen of ontsmetten de handen voor en na.  

 
Overleg kan binnen rekening houdend met de maatregelen. 
Maar de voorkeur blijft om contacten zoveel mogelijk buiten te 
hebben. 
 
 
Indien van toepassing: 
Evenementenmatrix voor grotere bijeenkomsten 
 

Poetshulp, klusjesman, 
leverancier, 
keukenpersoneel, 
therapie … 

mogen indien nodig in aanwezigheid van de kinderen in de leefgroep 
komen:  

• binnen met mondmasker. 
• buiten en op veilige afstand, hoeft mondmasker niet.  
• wassen of ontsmetten de handen voor en na.  

 
 
De voorkeur blijft om contacten zoveel mogelijk buiten te hebben. 
 
Tijdens de bereiding van voeding hoef je geen mondmasker te 
dragen.  
 
 

 
 
 

https://www.covideventriskmodel.be/
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