GGD advies aan gemeenten over noodopvang
door scholen en kinderopvang
Advies GGD IJsselland aan gemeenten
Diverse gemeenten vragen aan GGD IJsselland advies over de kwaliteit van de noodopvang door de
scholen en de kinderopvang. Team Toezicht Kinderopvang heeft de vragen van de gemeenten
gebundeld in een algemeen advies ter ondersteuning van het lokale beleid. Het advies is gebaseerd
op de minimale eisen vanuit de Wet kinderopvang voor noodopvang en de landelijke richtlijnen van
het RIVM gedurende de coronacrisis.
Doel noodopvang
Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn kinderopvanglocaties en scholen alleen nog open voor kinderen
van ouders in cruciale beroepsgroepen, zodat deze ouders gedurende de coronacrisis kunnen blijven
werken. Aan ouders waarvan slecht 1 ouder een cruciaal beroep uitoefent, wordt gevraagd zelf de
kinderen op te vangen. Als dat niet lukt, kunnen ouders een beroep doen op de school of
kinderopvang. Het is dus geen harde eis dat beide ouders in een cruciale beroepsgroep werken.
Basale kwaliteit
Ten tijden van de coronacrisis wordt gestreefd naar een basale kwaliteit. Onder basale kwaliteit
wordt verstaan: voldoende en gekwalificeerd personeel en het waarborgen van stabiliteit en
veiligheid. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop. Naast het borgen van emotionele
veiligheid is het van cruciaal belang dat kinderen in een veilige en gezonde omgeving worden
opgevangen. De houder van de kinderopvang/ het schoolbestuur dient hierin verantwoordelijkheid
te nemen. Dit houdt in dat er vooraf is nagedacht over de risico’s ten tijde van de uitzonderlijke
opvangsituatie en er wordt in de praktijk naar gehandeld te worden. Denk daarbij aan de veiligheid
van de fysieke locatie, het weren van zieke kinderen of kinderen van zieke ouders, omgaan met de
RIVM-richtlijn en de aanwezigheid van een volwassene met EHBO-certificaat. Veiligheid betekent
ook dat de houder van de kinderopvang/ het schoolbestuur zicht heeft op de aan- of afwezigheid van
kinderen en de contactgegevens waarmee ouders onder elke omstandigheid bereikt kunnen worden.
Wenselijk scenario
In onderstaand schema wordt uiteengezet wat vanuit de GGD het meest wenselijke scenario is en
wat de minimale eisen zijn vanuit de Wet kinderopvang voor noodopvang gedurende de coronacrisis.
Aantal kinderen per leerkracht/beroepskracht
Wat betreft de eisen omtrent de beroepskracht-kindratio (BKR) volgt de GGD de minimale eisen vanuit de
Wet kinderopvang voor noodopvang in verband met het coronavirus:
• In de gegeven situatie van noodopvang zal de eis van opvang in de vaste stamgroep zeker niet altijd
gegarandeerd kunnen worden. De overschrijding van de maximale groepsgrootte mag niet meer dan
50% zijn. Dat is tot maximaal 1,5 keer de maximale groepsgrootte zoals in wet- en regelgeving is
beschreven. Voor het berekenen van de maximale groepsgrootte kan www.1ratio.nl worden
geraadpleegd.
• Bij een toename van het aantal kinderen op een groep moet de groepsruimte daar toereikend voor
zijn. De eisen met betrekking tot het aantal m2 binnen- en buitenspeelruimte zijn ongewijzigd (3,5
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m2 per kind). Ook mogen er niet meer kinderen aanwezig zijn dan het aantal in het landelijk register
kinderopvang (LRK) geregistreerde kindplaatsen. De (emotionele) veiligheid en de gezondheid van de
kinderen moet gewaarborgd zijn.
Een afwijking van de beroepskracht-kindratio (BKR) die zijn grond vindt in personeelstekort door deze
uitzonderlijke situatie mag niet meer dan 25% zijn. Voor de berekening geldt dus als uiterste
ondergrens het aantal kinderen uit de rekentabel in bijlage 1 van het Besluit kwaliteit kinderopvang*
x 1,25. Daarbij wordt het resultaat rekenkundig naar boven afgerond.
Dat betekent voor 0-1 jarigen: Eén beroepskracht op vier kinderen, voor 4-7 jarigen: Eén
leerkracht/beroepskracht op 13 kinderen en voor 7-12 jarigen: Eén beroepskracht op 15 kinderen.
In verband met de wisselende leeftijden binnen de noodopvang, kan voor een correcte berekening
van de eigen situatie gebruikt gemaakt worden van www.1ratio.nl
Indien kinderen worden opgevangen in een gecombineerde groep (0-4 jarigen samen met 4-12
jarigen), dienen kinderen van vier jaar en ouder als driejarigen in de berekening meegenomen te
worden.

Buiten spelen
GGD advies
• Laat de kinderen om de beurt, in kleine groepjes, buiten spelen in de pauze.
Minimale eisen vanuit de Wet kinderopvang voor noodopvang in verband met het coronavirus
• In de persconferentie van 23 maart 2020 is aangegeven dat jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) nog
wel met elkaar mogen blijven buitenspelen. Het RIVM benadrukt dat dit geen gevaar voor de
gezondheid oplevert. Maar dringend advies is wel om het aantal jonge kinderen dat samenspeelt te
beperken.
Opvang op eigen locatie
GGD advies
• De oproep vanuit de Rijksoverheid en de GGD is om noodopvang van kinderen van ouders in cruciale
beroepsgroepen zoveel mogelijk op de gebruikelijke opvanglocatie te laten plaatsvinden.
Minimale eisen vanuit de Wet kinderopvang voor noodopvang in verband met het coronavirus
• Indien de houder in overleg met de gemeente in deze situatie oplossingen zoekt door de kinderen op
een andere locatie op te vangen dan de gebruikelijke opvanglocatie, dan kan dit ook op een locatie
die niet in het contract met de ouders vermeld is. Ook gezamenlijk opvangen van kinderen van
verschillende houders is in deze situatie mogelijk.

Beroepskwalificatie
Wat betreft de eisen omtrent de beroepskwalificatie van leerkrachten/beroepskrachten volgt de GGD de
minimale eisen vanuit de Wet kinderopvang voor noodopvang in verband met het coronavirus:
Kinderopvang: Beroepskrachten die worden ingezet, moeten kunnen omgaan met deze noodsituatie. Zij zullen
belangrijke beslissingen moeten nemen en kinderen opvangen die niet altijd naar hun vertrouwde opvang
gaan. Dat vraagt veel van hen. Daarom is het onverkort van belang dat er gekwalificeerd personeel wordt
ingezet dat al werkzaam is in de kinderopvang. Daarmee is de inschrijving in het Personen Register
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Kinderopvang (PRK) ook ondervangen.
Samenwerking scholen en kinderopvang: Scholen kunnen een beroep doen op de kinderopvang voor de
opvang van leerlingen. Hier zitten wel regels aan verbonden:
Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een kinderopvanglocatie voor de (nood)opvang van kinderen die ook
onderwijs op afstand krijgen, betekent dit dat daar zowel onderwijsassistenten als voldoende
beroepskrachten uit de kinderopvang aanwezig moeten zijn (de leraren en leraressen verzorgen het onderwijs
op afstand en hoeven dus niet op de (nood)opvanglocatie aanwezig te zijn). Helder moet zijn onder wiens
verantwoordelijkheid het kind valt ‘onder schooltijd’. Er mag geen extra druk komen op de taken van de
beroepskrachten ten aanzien van de 0-4 groep die aanwezig is.

Richtlijnen RIVM
Bovenstaande adviezen gaan uit van noodopvang gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM:
• Kinderen komen alleen naar de noodopvang indien ouders een cruciaal beroep uitoefenen;
• Kinderen die ziekteverschijnselen vertonen, mogen niet naar de noodopvang en moeten
thuis blijven;
• Kinderen waarvan een gezinslid ziekteverschijnselen vertoond, mogen niet naar de
noodopvang en moeten thuis blijven.
Als laatste adviseren wij scholen en kinderopvang om de maatregelen van het RIVM op te volgen:
•Was je handen regelmatig met water en zeep
•Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
•Gebruik papieren zakdoekjes
•Geen handen schudden
•Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
•Houd 1,5 meter (twee armlengtes) afstand van elkaar
Meer informatie
Voor meer informatie en de actuele situatie kunt u terecht op de site van de Rijksoverheid:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met Maureen Rijks, teammanager team Toezicht Kinderopvang
GGD IJsselland, e-mail: m.rijks@ggdijsselland.nl, tel. 06 – 13488251,

*deze adviezen zijn van kracht tot dat er nieuwe berichtgeving komt van GGDGHOR Nederland en/of landelijke
richtlijnen van het RIVM of van het kabinet.
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