
 

 

 

Vragen en Antwoorden  

Naar aanleiding van het weer opengaan van kinderopvang en 

(speciaal)basisonderwijs (versie: 8 mei 2020) 

 

Op 21 april 2020 heeft het kabinet besloten dat vanaf maandag 11 mei 2020 de 

basisscholen weer - onder voorwaarden - hun deuren mogen openen. Het is 

begrijpelijk dat leraren, (pedagogisch)medewerkers, maar ook ouders en kinderen 

hierover vragen hebben. Deze vragen worden door verschillende disciplines van 

GDD Zeeland (infectieziektebestrijding (IZB), jeugdgezondheidszorg (JGZ), Toezicht 

kinderopvang/Hygiëne en Inspectie Preventie (HIP)) beantwoordt in deze Q en A en 

op onderdelen nader toegelicht in de meegestuurde video’s.  

 

De Vragen en Antwoorden zijn verdeeld in categorieën: Veiligheid & Hygiëne, 

Testbeleid, Praktische vragen en Overige vragen. Staat je vraag er niet tussen? En 

kan de website van RIVM/Rijksoverheid (zie laatste vraag) je niet verder helpen? 

Bel dan naar 0113-249 480 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 

uur). Of mail je vraag naar infectieziekten@ggdzeeland.nl (voor vragen over 

testbeleid of hygiëne-maatregelen) of HIP@ggdzeeland.nl (als de vraag gerelateerd 

is aan kinderopvang).  

 

Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning, neem dan gerust contact op met de 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts van je school of kinderopvang. Maak je je 

zorgen om de veiligheid van een kind dan kun je natuurlijk contact opnemen met 

Veilig Thuis (0800 – 2000). 

 

  

mailto:infectieziekten@ggdzeeland.nl
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Veiligheid & Hygiëne  

 

V: Wat is het advies van de GGD over de hygiënemaatregelen?   

A: De adviezen en richtlijnen van het RIVM zijn leidend.  

 

V: Welke (hygiëne)maatregelen moet ik als kinderopvangorganisatie of gastouder 

nemen? 

A: Volg de hygiënerichtlijnen voor de kinderopvang om te zorgen dat de 

(nood)opvang voldoende schoon is. Onderstaande extra maatregelen kun je nemen 

om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te verkleinen: 

 

 Maak één keer per dag intensief schoon. Doe dit met microvezelsystemen. 

Er zijn microvezeldoekjes voor kleine oppervlakken en microvezel-

vlakmoppen voor de vloer. Gebruik microvezeldoekjes klamvochtig zonder 

reinigingsmiddel. De doekjes en moppen was je vervolgens op 60C zonder 

wasverzachter. 

 Beperk speelgoed en gebruik afwasbaar speelgoed. Bij voorkeur wordt 

materiaal in de vaatwasser of de wasmachine gereinigd. 

 Toiletten worden elk dagdeel gereinigd. Ook dit kun je met een 

microvezeldoek doen van “schoon” naar “vies” doen. Voor de toiletpot heb 

je alleen een ontkalker nodig. Indien aanwezig wordt geadviseerd om 

toiletten door te spoelen met gesloten deksel. 

 

• Maak hotspots extra schoon.  

Spreek af met de collega’s hoe vaak hotspots extra worden schoongemaakt, 

bijvoorbeeld iedere twee uur. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden 

aangeraakt zoals deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets, enz. Zorg dat 

deze hotspots in elk geval meerdere keren per dag worden schoongemaakt met een 

allesreiniger uit een sprayflacon en wegwerpdoekjes. Desinfecteren (ontsmetten) is 

alleen nodig wanneer er een verdenking van corona is. Neem in dat geval contact 

op met de GGD voor instructies.  

 



 

• Zorg in de verblijfsruimten voor voldoende ventilatie.  

Zet ramen en deuren extra open of op een kier. 

 

• Kies – indien mogelijk - voor activiteiten in de buitenlucht.  

Activiteiten in de buitenlucht beperken het risico op besmetting.  

 

• Gebruik voor de schoonmaak van speel- en beddengoed de standaard richtlijnen 

van het RIVM. Besteed hierbij extra aandacht aan de schoonmaak van het 

speelgoed. En:  

 

- Geef jonge kinderen die nog vaak dingen in de mond stoppen eigen 

speelgoed en zorg dat dit minimaal dagelijks wordt schoongemaakt. 

- Zorg – net als onder normale omstandigheden – dat kinderen eigen 

beddengoed hebben. Dit geldt ook voor de nachtopvang. 

 

V: Zijn er extra aandachtspunten voor de handhygiëne? 

A: Ja, naast de standaard handhygiëne kun je extra letten op de volgende punten: 

 

• Laat iedereen, direct bij binnenkomst, de handen wassen met water en zeep. 

Zowel volwassenen als kinderen. 

 

• Laat de kinderen naast de vaste momenten (voor het eten, na het toilet, na het 

buitenspelen en bij zichtbaar vieze handen) tussendoor extra hun handen wassen. 

 

• Als het bij (zeer) kleine kinderen onhandig is om de handen te wassen met water 

en zeep, kan er ook gebruik worden gemaakt van hygiënedoekjes of 

desinfecterende handgel. 

 

V: Wat houdt het precies in dat ‘scholen zorgdragen voor het zoveel mogelijk 

naleven van de hygiënevoorschriften van het RIVM’?  

A: Denk hierbij aan de aanwezigheid (op iedere school en in ieder klaslokaal) van:  

 



 

• Desinfecterende handgel 

• Zeeppompje 

• Papieren handdoekjes 

• Oppervlakte sprays en wegwerkdoekjes 

 

Testbeleid  

 

V: Hoe werkt het testen van onderwijspersoneel? 

A: Voor onderwijspersoneel geldt hetzelfde testprotocol als voor de zorg. Dit 

betekent dat wanneer personeel klachten heeft, er laagdrempelig getest kan 

worden. En verder:  

 

- Bij klachten blijf je thuis. Je kunt direct getest worden.   

- Zodra de testuitslag bekend is (maximaal 48 uur na afnemen van de test) wordt 

deze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 24 uur gemeld aan de geteste 

persoon. Bij een negatieve test kan deze persoon weer aan het werk (mits de 

klachten dit toelaten uiteraard). Bij een positieve test moet de persoon thuis 

blijven en uitzieken. Terug aan het werk mag pas na 24 uur klachtenvrij en niet 

eerder dan zeven dagen na de eerste klachten. 

 

V: Wie mag getest worden?  

A: Medewerkers in het onderwijs met gezondheidsklachten die kunnen wijzen op 

COVID-19 komen in aanmerking voor een test. Het gaat hierbij om beroepsgroepen 

werkzaam in: 

 (speciaal) basisonderwijs, (medisch) kinderdagverblijf, buitenschoolse 

opvang en gastouders die beroepsmatig in aanraking komen met groepen 

kinderen; 

 Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen 

kinderen van en naar het (speciaal) basisonderwijs/kinderopvang. 

 

 

 



 

V: Wie valt er onder de noemer ‘medewerkers in het onderwijs/kinderopvang’? 

A: Medewerkers in het onderwijs/kinderopvang met gezondheidsklachten die 

kunnen wijzen op COVID-19 komen in aanmerking voor een test. Onder de noemer 

‘medewerkers in het onderwijs/kinderopvang’ valt een grote groep. Iedereen die 

beroepsmatig in contact komt met kinderen in de leeftijd van  

0-12 jaar kan worden getest. Dit zijn bijvoorbeeld medewerkers van het 

basisonderwijs, speciaal (basis)onderwijs, (medisch) kinderdagverblijven, 

buitenschoolse opvang, klassenassistenten, gastouders en schoonmakers. Maar 

ook personen die beroepsmatig betrokken zijn bij het vervoer van groepen kinderen 

van en naar het basisonderwijs, (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang en 

jeugdtrainers die beroepsmatig in aanraking komen met groepen kinderen.  

 

V: Waar kun je je laten testen?  

A: Je kunt niet zomaar naar een testlocatie gaan. Eerst wordt een aanvraag voor 

een COVID-19 test ingediend via het webformulier op de website van GGD 

Zeeland. Dit wordt gedaan door de bedrijfsarts, TENZIJ de organisatie geen 

bedrijfsarts heeft. GGD Zeeland neemt contact op met de medewerker en, 

eventueel na triage, wordt een afspraak gemaakt voor de test.  

Voor mensen die woonachtig zijn in Zeeuws-Vlaanderen vindt de test plaats bij de 

bemonsterpoli van ZorgSaam. Alle overige Zeeuwen worden ingepland bij de 

bemonsterpoli van het ADRZ of zelf-bemonstering bij SHL.  

 

V: Hoe kun je een test aanvragen?  

A: Het aanvraagformulier voor een COVID-19 test staat op de website van de GGD 

Zeeland (www.ggdzeeland.nl) en moet worden ingevuld door de eigen bedrijfsarts. 

Alleen wanneer een organisatie geen bedrijfsarts heeft, mag het formulier door de 

betreffende medewerker zelf ingevuld worden.  

 

V: Wat gebeurt er nadat een persoon is getest? 

A: Na het invullen van het webformulier (door de bedrijfsarts), vraagt de GGD een 

test aan bij één van de testlocaties. Omdat de test wordt aangevraagd door de 

GGD, krijgt de GGD ook de uitslag binnen. De uitslagen worden dus niet direct 



 

vanuit het laboratorium naar de bedrijfsarts of naar de geteste persoon gestuurd. 

Na ontvangst van de testuitslag informeert de GGD binnen 24 uur de geteste 

persoon over de uitslag en start het contactonderzoek op.  

 

V: Hoelang duurt het voordat de testuitslag bekend is?  

A: De tijd tussen het afnemen van de test en het moment waarop de GGD de 

uitslag binnenkrijgt is maximaal 48 uur. 

 

V: Als de testuitslag in het weekend binnenkomt bij de GGD, word ik dan pas 

maandag gebeld?  

A: Nee, als de uitslag in het weekend binnenkomt dan word je ook in het weekend 

geïnformeerd. Zorg er daarom voor dat je goed bereikbaar bent als je een 

testuitslag verwacht.  

 

V: Ik heb mij laten testen, wat nu? Mag ik gewoon gaan werken?  

A: Voor professionals uit het onderwijs en de kinderopvang geldt dat een persoon 

met klachten vanaf het moment dat de klachten zijn ontstaan totdat de testuitslag 

bekend is, moet thuisblijven. Is de test positief? Dan blijft de medewerker minimaal 

thuis totdat deze persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is en niet eerder dan zeven 

dagen na  het ontstaan van de eerste klachten.  

 

V: Wat moet een medewerker doen als de test positief is?  

A: De positief geteste medewerker wordt in een persoonlijke gesprek met de GGD 

geïnformeerd over de vervolgstappen. Denk hierbij onder meer aan het informeren 

van de bedrijfsarts en/of werkgever en het verzamelen van contactgegevens voor 

het bron- en contactonderzoek. De werkgever kan dan contact opnemen met GGD 

Zeeland als er vragen zijn over de consequenties of ondersteuning op het gebied 

van (interne) communicatie gewenst is. In verband met de privacy zal de GGD 

nooit zelf contact leggen met een basisschool of kinderopvang. De medewerker 

blijft in elk geval thuis totdat hij/zij minimaal 24 uur klachtenvrij is en gaat niet 

eerder aan het werk dan zeven dagen na het ontstaan van de eerste klachten.  

 



 

V: Wordt de bedrijfsarts geïnformeerd over de uitslag van een COVID-19 test?  

A: De bedrijfsarts wordt niet actief door de GGD geïnformeerd over wat de uitslag 

is van de test. Dit is de eigen verantwoordelijkheid van de geteste persoon. Indien 

de bedrijfsarts zelf contact opneemt met de GGD, dan wordt deze wel 

geïnformeerd over de testuitslag. 

 

V: Mogen kinderen ook worden getest?  

A: Wanneer drie of meer kinderen in een groep van 0-12 jaar klachten hebben die 

Covid-19 gerelateerd kunnen zijn, kan testen overwogen worden. Ouders moeten 

hiervoor toestemming geven. Ook hier geldt: bij klachten thuisblijven en niet eerder 

terug naar school dan na 24 uur klachten vrij en niet eerder dan zeven dagen na de 

eerste klachten.  

 

Praktische vragen  

 

V: Moeten leerlingen en leraren 1,5 meter afstand houden? 

A: Het RIVM adviseert om voldoende afstand (>1,5 meter) te houden om jezelf en 

anderen te beschermen. Ook voor kinderen is deze afstand belangrijk, al is dit 

natuurlijk niet altijd mogelijk. Een aantal praktische tips:  

 

• Houd voldoende afstand bij contactmomenten met medewerkers onderling en 

met ouders. Let hier extra op bij drukke(re) breng- en haalmomenten. 

 

• Organiseer (wanneer mogelijk) activiteiten voor kinderen zo dat er voldoende 

afstand is tussen de kinderen. Bijvoorbeeld bij (knutsel)activiteiten aan tafel, 

bewegingsspelletjes of buitenspel. 

 

• Draag de kinderen over bij de deur in plaats van in de groep. Hierdoor hoeven 

ouders niet in de groepsruimte te komen. 

 

 



 

V: Ouders mogen niet binnen de school komen. Hoe moet dat als kinderopvang en 

BSO in hetzelfde gebouw is gevestigd?  

A: Het is belangrijk om dan goede afspraken met elkaar te maken. Het advies is 

helder: ouders mogen niet naar binnen. Laat ouders daarom bij de deur afscheid 

nemen en communiceer duidelijk de afspraken dat maximaal een ouder of verzorger 

het kind brengt, ouders niet samen clusteren en dat zij de hygiëne-maatregelen 

moeten opvolgen.  

 

V: Mogen de kinderen van de noodopvang opgevangen worden bij de kinderen van 

hun leeftijd van het cohort van die dag? Of moet dat in een aparte ruimte?  

A: Het advies is om dit zo simpel mogelijk te houden en te doen wat het 

makkelijkst is voor de schoolorganisatie en de bemensing ervan. Het doel van de 

regel is om zoveel mogelijk verkeersbewegingen rondom de scholen te voorkomen.  

  

V: Moet er met mondkapjes worden gewerkt in de klas en op de BSO?  

A: Nee. Voor het basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs geldt dat mondkapjes 

niet nodig zijn. Bij kinderen is de kans op besmetting klein en de risico’s zijn 

beperkt. Er zijn duidelijke afspraken wanneer je als onderwijspersoneel of kind thuis 

blijft. Ook zijn er duidelijke afspraken over de 1,5 meter afstand, dit is alleen 

tussen volwassen verplicht. 

 

V: Moeten we bij twijfel de temperatuur van kinderen opnemen?  

A: Bij twijfel kan het beste een ouder/verzorger worden gevraagd om het kind op te 

halen, zodat thuis de temperatuur opgemeten kan worden.  

 

V: Is het veilig om kinderen te laten trakteren op school of het kinderdagverblijf?  

A: Laat de kinderen alleen verpakte traktaties geven, geen zelf gemaakte. Bedenk 

daarbij dat de ouder niet mee kan komen naar school. 

 

 

  



 

Overige vragen  

 

V: Wat als een leerkracht of een kind last heeft van hooikoorts?  

A: Volwassenen herkennen, in de meeste gevallen, bij zichzelf de klachten die zij 

altijd hebben in de periode van hooikoorts. Bij kinderen is daar soms minder zicht 

op. Hooikoortsklachten kunnen erg lijken op beginnende Corona klachten. 

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen daarom het beste bij twijfel contact opnemen met de 

huisarts. 

 

V: Hoe moet worden omgegaan met kinderen die corona-gerelateerde klachten 

hebben?  

A: Kinderen blijven thuis bij: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte 

hoest, verhoging (tot 38 graden Celsius) of koorts. Ouders/verzorgers melden hun 

kind ziek op school zoals gebruikelijk. Als er 24 uur geen klachten meer zijn, mogen 

kinderen weer naar school. Kinderen blijven ook thuis als iemand anders in huis 

verkouden is én koorts heeft.  

 

V: Hoe moet worden omgegaan met kinderen die tot een risicogroep behoren? 

A: Het advies van GGD Zeeland (op basis van het standpunt van de Nederlandse 

vereniging voor Kindergeneeskunde) is om iedereen die gezond is naar school of 

kinderopvang te laten gaan. Ook kinderen met een chronische aandoening, zoals 

astma of suikerziekte kunnen gewoon naar school. Kinderartsen geven aan dat de 

ervaring is dat deze kinderen niet eerder of heftigere klachten krijgen. In 

uitzonderlijke situaties kan het zo zijn dat er een aangepast advies geldt. In die 

gevallen zal de behandelend kinderarts maatwerk leveren ten aanzien van het wel 

of niet naar school kunnen gaan. In alle andere gevallen kunnen kinderen naar 

school. 

 

 

  



 

V: Hoe moet worden omgegaan met kinderen van wie een gezinslid tot een 

risicogroep behoort?  

A: Kinderen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren kunnen worden 

vrijgesteld van fysiek onderwijs. Dit is een beslissing van de ouder(s)/verzorger(s), 

in overleg met de school. 

 

V: Hoe kun je omgaan met kinderen die veel moeite hebben met de situatie rondom 

Corona? 

A: De afgelopen periode is ingrijpend geweest voor iedereen. Gevoelens als angst, 

onzekerheid en frustratie kunnen naar boven gekomen zijn. Kinderen kunnen 

moeite hebben om over gevoelens te praten, maar er zullen ook kinderen zijn die 

helemaal geen of nauwelijks moeite hebben met de hele coronasituatie. We merken 

dat het kinderen oplucht als ze er toch over kunnen praten. Er is veel informatie te 

vinden die je kunt gebruiken in de gesprekken met kinderen. Heb je hier vragen 

over? Neem dan gerust contact op met de jeugdverpleegkundige of jeugdarts die 

verbonden is aan jouw school of kinderopvang.  

 

V: Hoe kan ik ouders helpen met vragen over de opvoeding in deze situatie?  

A: Elk gezin is anders, ook wat ze hierin hebben meegemaakt of hebben ervaren. 

Wel zijn er algemene tips voor het omgaan met onzekere tijden zoals deze. Het 

helpt bijvoorbeeld om de dagelijkse gezinsroutine vast te houden of om samen een 

nieuwe gezinsroutine te maken nu de kinderen weer gedeeltelijk naar school gaan. 

Daarnaast kan ouders geadviseerd worden om de kinderen actief bezig te laten zijn 

(niet voortdurend achter een beeldscherm) en hen wijzen op het belang van 

positieve aandacht; geef complimenten bij wenselijk gedrag. Het is belangrijk dat 

ouders open staan voor vragen en zorgen van hun kinderen. Ouders mogen ook 

altijd gewezen worden op het telefonisch spreekuur of contact opnemen met de 

jeugdverpleegkundige of jeugdarts die verbonden is aan de school of 

kinderopvang.   

 

 



 

V: Kunnen leraren en pedagogisch medewerkers die ook mantelzorger zijn deze 

zorg nog wel veilig verlenen?  

A: Als zij mantelzorger zijn voor een persoon die in een risicogroep valt, dan mogen 

zij in overleg met de leidinggevende vrijgesteld worden van fysiek onderwijs. 

 

V: Moeten leraren en pedagogisch medewerkers die in hun omgeving in contact 

zijn geweest met een besmet persoon - en zelf geen klachten hebben - een test 

aanvragen bij hun huisarts voordat zij mogen werken? 

A: Nee, dat heeft geen zin. Je kunt alleen getest worden als je aan Corona 

gerelateerde klachten hebt (en deze klachten maximaal twaalf dagen hebt).  

 

V: Waar kan ik terecht als ik nog vragen heb?  

A: Heb je vragen of behoefte aan ondersteuning neem dan gerust contact op met 

de jeugdverpleegkundige of jeugdarts van je school of de toezichthouder van de 

kinderopvang. Maak je je zorgen om de veiligheid van een kind dan kun je natuurlijk 

contact opnemen met Veilig Thuis (0800 – 2000).  

 

Daarnaast hebben wij voor ouders van kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar  een 

telefonisch spreekuur, voor vragen rondom de opvoeding in deze bijzondere tijd: 

0113-249316 (op werkdagen van 14.00 tot 15.30 uur én maandag- en 

donderdagavond van 19.30 tot 21 uur. Ook kunnen er vragen worden gesteld via: 

opvoeden@ggdzeeland.nl en is het mogelijk om via dit e-mailadres een 

terugbelverzoek in te dienen.  

 

Voor ouders van kinderen in de leeftijd tot 4 jaar blijft ons telefonisch spreekuur 

beschikbaar. Het telefoonnummer 0800-0096 is op werkdagen bereikbaar van 

9.00- 10.30 uur.   

 

V: Zijn er nog handige websites waar ik informatie kan vinden?  

A: Naast de websites van GGD Zeeland (www.ggdzeeland.nl), het RIVM 

(www.rivm.nl) en de rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) kun je voor specifieke 

informatie ook terecht op: 

http://www.ggdzeeland.nl/
http://www.rivm.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/


 

- www.veranderingenkinderopvang.nl 

- https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso 

- https://www.rivm.nl/reiniging 
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