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Advies Veilig op inspectie tijdens de corona-crisis  

 

Geldigheid en reikwijdte advies 

Dit advies van GGD GHOR Nederland geldt: 

• vanaf 14 juli 2020 totdat actualisatie vereist is; 

• voor geheel Nederland;  

• voor toezicht op de kinderopvang, gastouderbureaus en voorzieningen voor 

gastouderopvang. 

 

De basis hygiënemaatregelen van de Rijksoverheid zijn het uitgangspunt:  

• Je blijft thuis als je verkoudheidsverschijnselen hebt en/of verhoging of koorts, of als je 

huisgenoot Corona heeft, koorts heeft en/of benauwd is.  

• Was vaak je handen, op de juiste momenten.   

• Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

• Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.  

• Schud geen handen.  

• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van andere volwassenen.  

Als jij of een van je gezinsleden behoort tot een risicogroep en je je niet veilig voelt bij het uitvoeren 

van de inspecties op locatie, bespreek dit dan met je leidinggevende om zo tot een passende 

oplossing te komen. Indien nodig kun je de bedrijfsarts hierbij raadplegen.  

Persoonlijke voorzorgsmaatregel toezichthouder:   

• Geen drinken aannemen.  

• Bij voorkeur geen toilet gebruiken.  

• Zo weinig mogelijk aanraken in de omgeving.  

• De aanwezigheid zo kort mogelijk houden.  

• Neem desinfecterende handgel mee.  

• Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zoals handschoenen of mondkapje is 

niet nodig. Er zijn in principe geen besmette personen op de opvang en de toezichthouder is 

zelf gezond. 

 

Voorbereiding inspectiebezoek:  

• Plan je bezoek op een dag en tijdstip dat er zo min mogelijk mensen aanwezig zijn.  

• De bezoeken vinden in principe onaangekondigd plaats, overeenkomstig het landelijk advies. 

Afhankelijk van het soort onderzoek of specifieke afspraak binnen het team kunnen 

uitzonderingen gelden.  

• Voorafgaande aan je onderzoek neem je het coronaprotocol van de locatie door.  

 

Op locatie:  

• Er wordt bij binnenkomst gecheckt of er geen volwassenen met klachten aanwezig zijn en je 

geeft aan dat jezelf ook gezond bent.  

• Vraag bij binnenkomst waar je je handen kunt wassen. Doe dat direct en doe het opnieuw als 

je weer weggaat.  Als je het prettig vindt, kun je tussendoor zelf meegebrachte handgel 

gebruiken.  
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• Je vertelt dat je zo kort mogelijk aanwezig bent, de hygiënerichtlijnen in acht neemt, 

voldoende afstand houdt tot volwassenen en zoveel mogelijk afstand tot de kinderen 

bewaart. Ook vertel je kort de werkwijze en de inhoud van het onderzoek.  

• Afhankelijk van de situatie en mits de betrokkenen zich hier goed bij voelen kunnen vragen 
op de locatie gesteld worden. Dit hangt ook af van de hoeveelheid vragen. Doe dit zoveel 
mogelijk buiten of in een goed geventileerde ruimte. 

 
Onderzoek: 

• Het interview, het stellen van vragen en het (eventueel) opvragen van documenten kan in 

voorkomende gevallen achteraf. Maak daarvoor dan tijdens of na je locatiebezoek een 

belafspraak met de houder of een beroepskracht. 

• Hou bij de groepskeuze rekening met bijzonderheden (dagprogramma, nieuwe medewerkers 

etc.).  

• Vermijd zoveel mogelijk het lopen door groepen. Observeer vanaf één vast punt waar je je 

afzijdig houdt van de groep.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


