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Hooggeachte heer Koolmees, 
  
Met deze brief willen ouders, aanbieders en medewerkers in de kinderopvang nadrukkelijk 
aandacht vragen voor de gevolgen van Covid-19 en de genomen maatregelen.  
  
Kinderen van nul tot twaalf jaar hebben, zoals de cijfers en feiten laten zien en in vergelijking 
met andere leeftijdscategorieën, gelukkig nog steeds een relatief klein aandeel in de 
besmettingen en de verspreiding van het coronavirus. Evenwel is de ernst van de pandemie 
evident en zijn de effecten in de eerste plaats op kinderen, maar natuurlijk ook op ouders en 
medewerkers, groot.  
  
Natuurlijk is elk kind verschillend en is de veer- en draagkracht van elk kind en zijn of 
haar omgeving anders, maar het staat buiten kijf dat er zorgen zijn over de negatieve 
impact van de maatregelen op de mentale gezondheid en ontwikkeling van kinderen. De 
signalen die wij van ouders, medewerkers en houders ontvangen over het effect van de 
huidige maatregelen in de kinderopvang op hun welbevinden, zijn zorgelijk.  
  
Kinderen zijn noodgedwongen bezig met restricties en met ‘niet-mogen’, terwijl ze zouden 
moeten ontdekken, onderzoeken en exploreren. Kinderen hebben daarbij ruimte 
en vertrouwen nodig van de mensen om hen heen, terwijl die zich nu juist heel erg 
controlerend moeten opstellen. Het fysiek afstand moeten houden werkt, naast letterlijke 
afstand, bovendien ook sociale en emotionele afstand in de hand, terwijl een gevoel 
van sociaal-emotionele veiligheid voorwaarde is om te komen tot ontwikkeling.  
De werkelijkheid is dat er steeds meer kinderen angstig zijn; om ziek te worden, om anderen 
ziek te maken. Ze voelen zich verantwoordelijk voor andermans gezondheid en soms zelfs 
andermans leven. Ook worden kinderen geconfronteerd met volwassenen, ouders en 
pedagogisch medewerkers, die zelf – hoewel heel begrijpelijk - ook angstig en bezorgd zijn en 
bewust of onbewust die angstboodschap doorgeven aan kinderen in hun communicatie en 
handelen. In onderzoek door het AMC wordt ook bevestigd dat kinderen meer 
slaapproblemen, boosheid, somberheid, angstgevoelens en verdriet ervaren. En hoewel 
‘normale’ angstgevoelens horen bij de ontwikkeling van een kind, hebben ernstiger angst- en 
stemmingsproblemen gevolgen voor het functioneren en de ontwikkeling van kinderen.  
  
Kinderen worden daarnaast ook verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering 
van maatregelen. Ze moeten zich houden aan maatregelen op een wijze die niet past bij hun 
leeftijd en bij hun ontwikkelingsfase, terwijl in de praktijk blijkt dat het helemaal niet altijd 
haalbaar noch leefbaar is om de maatregelen en richtlijnen, uit onder andere het generiek  



 
 

 
 
 
 
 
 
kader, uit te voeren. Bovendien hebben maatregelen die in de praktijk niet of nauwelijks 
uitvoerbaar zijn ook gevolgen voor de gemoedstoestand van de medewerkers, wat ook weer 
gevolgen heeft voor de kinderen.  
 

De focus in de formele communicatie op mogelijke risico's wakkert de zorgen en angsten nog 
verder aan. Er ontstaat daardoor, naar onze mening, een sterker door zorgen gekleurd beeld 
van de werkelijkheid dan op basis van de (huidige) cijfers en feiten nodig is. Ook ervaren wij 
hierin onvoldoende aandacht voor de impact hiervan op kinderen, medewerkers en ouders.  
 
Wij pleiten daarom voor een betere balans tussen noodzakelijke maatregelen (op basis van 
cijfers en feiten) en de impact hiervan op de mentale gezondheid, het welbevinden en de 
ontwikkeling van kinderen. Het is van belang een goede afweging te maken over wat 
noodzakelijk is waar het gaat om maatregelen op medische gronden enerzijds en wat 
uitvoerbaar, leefbaar en wenselijk is in beleid én praktijk van de kinderopvang anderzijds. Voor 
dat laatste is meer aandacht en nuancering in een vroeger stadium van de besluitvorming 
noodzakelijk.  
Ook pleiten wij ervoor om hier in de communicatie structureel aandacht aan te besteden, niet 
alleen in het belang van kinderen, maar ook in het belang van ouders, medewerkers en 
houders.  
  
Tot slot; wij doen een dringend beroep op u om, met het oog op de aanstaande besluitvorming 
rondom het heropenen van de BSO, bovenstaande overwegingen te betrekken bij de 
besluitvorming.  
  
Graag lichten wij ons standpunt persoonlijk aan u toe.  
  
  
Hoogachtend,  
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