
Heeft het kind een 
neusverkoudheid?

NeeJa

NeeJa

Kind mag 
komen

Kijk voor het actuele 
overzicht van oranje en 

rode gebieden op
www.nederlandwereldwijd.nl

BESLISBOOM ORANJE / ROOD GEBIED
kind na terugkomst uit oranje of rood gebied 
toelaten op kinderopvang / school?

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 12 augustus 2020 
het ?protocol kinderopvang & corona? aangevuld met de regels omtrent thuis- 
quarantaine. Voor ouders die terugkomen uit een gebied met een oranje of rood 
reisadvies, geldt een dringend advies om 2 weken thuis te blijven. 

Voor kinderen van 0 t/m 12 jaar zijn er verschillende thuisblijfregels. Met deze 
beslisboom kan eenvoudig worden bepaald of een kind wel of niet naar de 
kinderopvang* en/of school mag.

*kinderdagverblijf, peuteropvang, 
bso en gastouder

Branchepartijen BK, BMK en BOinK plaatsen vraagtekens bij het 
onderscheid dat wordt gemaakt tussen kinderen van 0 t/m 3 jaar 

en kinderen van 4 t/m 12 jaar. Lees meer daarover op 
www.boink.info/nieuws/

aangepast-protocol-kinderopvang-oranje-rode-gebieden

Heeft het kind corona-gerelateerde klachten?

Óf heeft iemand binnen het huishouden 
van het kind op dit moment corona of koorts 

of benauwdheid?

START
Is het kind minder dan 2 weken 
geleden in een oranje of rood 

gebied geweest? 

Kind blijft thuis 
tot het kind en 

huisgenoten 24 uur 
klachtenvrij zijn

Ja

Doorloop de beslisboom  
'neusverkouden kind 

toelaten'**
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LET OP: 
ouders mogen hun kinderen tijdens hun 

eigen 14 dagen thuisquarantaine 
niet zelf halen of brengen

Nee

Kind blijft thuis 
tot 2 weken 

na terugkomst 
uit oranje of 
rood gebied

Hoe oud is het kind?

0 t/m 3 jaar 4 t/m 12 jaar

Ja

Heeft het kind een 
neusverkoudheid?

Nee

NeeJa

Kind mag 
komen

Doorloop de beslisboom  
'neusverkouden kind 

toelaten'**

** De beslisboom 
'neusverkouden kind toelaten' 

is te downloaden van 
www.boink.info/

coronavirus-kinderopvang

Heeft het kind corona-gerelateerde klachten?

Óf heeft iemand binnen het huishouden 
van het kind op dit moment corona of koorts 

of benauwdheid?

Twijfel of vragen?
Bel het landelijke informatienummer 

coronavirus van Rijksoverheid: 
0800 - 1351 (gratis, 08:00 - 20:00 u)

Kind blijft thuis 
tot het kind en 

huisgenoten 24 uur 
klachtenvrij zijn


