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Coronamaatregelen vanaf september 2021 

De samenleving keert langzaam terug naar een meer normale situatie. Ook in de kinderopvang volgen we 
deze tendens en versoepelen we verder de coronamaatregelen. 

Toch is het virus nog niet helemaal verdwenen en blijft een zekere waakzaamheid geboden. We kiezen er 
daarom voor om in de draaiboeken niet meer met kleurcodes te werken maar enkel nog met algemene 
maatregelen of adviezen. Omdat de besmettingsgraad in Brussel nog hoger blijft dan in Vlaanderen, 
hanteren we voor de kinderopvang daar nog even wat strengere regels. Naar deze strengere regels kan, 
als dat nodig blijkt, ook in Vlaamse gemeenten met een kritische stijging van het aantal besmettingen 
worden teruggegrepen.. De belangrijkste zaken gaven we jullie al mee in een eerdere communicatie op 25 
augustus.  

Je vindt de draaiboeken, samen met de andere informatie voor de kinderopvang over de aanpak van het 
coronavirus, op de nieuwe website van Kind en Gezin (draaiboek voor de opvang van baby’s en peuters) 
en op de BOA minisite (draaiboek voor de buitenschoolse opvang):  

• draaiboek opvang van baby’s en peuters 

• draaiboek buitenschoolse opvang 

https://www.kindengezin.be/nl/professionelen/sector/kinderopvang/communicatie-van-opgroeien/snelinfos-kinderopvang/coronavirus
https://www.opgroeien.be/boa/partners/coronavirus
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/draaiboek-corona-kinderopvang.pdf
https://www.kindengezin.be/sites/default/files/2021-05/draaiboek-corona-kinderopvang.pdf
https://www.opgroeien.be/sites/default/files/documents/draaiboek-corona-kleurcodes-buitenschoolse-opvang_0.pdf
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Let erop dat je altijd de meest recente versie van de draaiboeken raadpleegt De datum vind je onderaan 
elke bladzijde. 

 

Ouderbetrokkenheid & wennen in de opvang 

Ouders komen in de kinderopvang in contact met medewerkers, maar ook met andere ouders van 
kinderen van dezelfde leeftijd. Die contacten zijn voor veel ouders een belangrijke bron van informatie en 
steun. Ook voor jou als kinderopvang is een goede uitwisseling met ouders van cruciaal belang om de 
opvang vlot te laten verlopen. 

Het voorbije anderhalf jaar stond de ouderbetrokkenheid en het wennen onder druk door de 
veiligheidsmaatregelen en was het erg moeilijk die dialoog op gang te houden. Omwille van de huidige 
situatie (onder meer de hoge vaccinatiegraad), is het terug mogelijk ouders uit te nodigen  en te wennen 
in de opvang volgens de huidige maatregelen. We willen jullie dan ook graag aanmoedigen deze kans niet 
onbenut te laten, en opnieuw te investeren in warme contacten met jullie gezinnen.  

Kwetsbare gezinnen keren moeilijker terug naar de kinderopvang. Heb bijzondere aandacht in het gesprek 
met deze gezinnen. We rekenen op jullie inspanningen om hen te helpen opnieuw vertrouwen op te 
bouwen in het gebruik van kinderopvang. 

Je vindt inspirerende informatie over ouderbetrokkenheid op de website van VBJK.  

 

Aangepaste brochure besmettingen en hoog-risicocontacten 

De brochure besmettingen werd in juli aangepast. De belangrijkste wijziging was toen de aanpak bij 
gevaccineerden. Ook de brieven aan ouders zijn aangepast.  

Eerstdaags zullen we de brochure verder aanpassen aan de recente beslissingen van de Risk Management 
Group die zullen geldig zijn vanaf 1 september. 

 

Coronasubsidie VIPA 

De Vlaamse regering voorziet in een subsidie voor de residentiële en niet-residentiële instellingen in het 
beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor het aanleggen van een strategische stock aan 
beschermingsmateriaal en voor de materiële kosten in de recente covidgolven. Je zal deze subsidie 

https://vbjk.be/nl/themas/ouderbeleid
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ontvangen van Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA). Het is 
een forfaitaire vergoeding voor de bijkomende werkingskosten en aankopen. 

Zie hiervoor de afzonderlijke communicatie. 
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