
 

 

 

Directie Kinderopvang 
 

Postbus 90801 

2509 LV  Den Haag 

Parnassusplein 5 

T   070 333 44 44 

www.rijksoverheid.nl 
 

 

 
Onze referentie 

2021-0000068524 
 

 
 

 
 

 

> Retouradres Postbus 90801 2509 LV  Den Haag 

Aan alle houders in de kinderopvang in Nederland 

  

Datum 19-04-2021 

Betreft Praktische informatie met betrekking tot zelftesten 

  

 

Pagina 1 van 4 

Geachte houder in de kinderopvang, 

Het coronavirus heeft een grote impact op ons allemaal. Voor de kinderen, ouders, 

personeel en natuurlijk u als houder in de kinderopvang ben ik blij dat vanaf 19 

april 2021 de kinderopvang weer volledig open is. Dit is belangrijk voor de 

ontwikkeling van kinderen die naar de kinderopvang gaan en de druk op ouders 

om zelf in de opvang te voorzien neemt hierdoor af.  

 

Vanaf medio mei 2021 komen zelftesten voor personeel in de kinderopvang 

beschikbaar waarmee medewerkers zichzelf tot de zomer preventief kunnen 

testen. Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van 

de kinderopvang. Door regelmatig (twee keer per week) preventief te testen, kan 

een besmetting vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak worden 

voorkomen. 

 

In deze brief leggen we uit wat dit betekent voor uw kinderopvangorganisatie en 

uw medewerkers. Wij adviseren om deze brief te bespreken met uw personeel en 

de ondernemingsraad (OR). U vindt in deze brief meer praktische informatie, zoals 

informatie over de levering van en de communicatie over zelftesten. Hieronder 

wordt eerst ingegaan op de uitgangspunten voor het gebruik van de zelftesten in 

de kinderopvang.  

 

Uitgangspunten voor het gebruik van zelftesten in de kinderopvang  

 

Vrijwilligheid  

Voor het testen geldt volledige vrijwilligheid. Iedereen heeft het recht om 

deelname te weigeren. Wanneer een individu besluit niet deel te nemen aan een 

zelftest, mag dit nooit leiden tot uitsluiting van werkzaamheden.  

 

Vertrouwelijkheid  

Degene die de zelftest afneemt, is niet verplicht de uitslag te delen. Medewerkers 

wordt echter wel verzocht om een positieve uitslag te melden bij de 

kinderopvangorganisatie zodat de organisatie maatregelen kan treffen om een 

uitbraak te voorkomen. Kinderopvangorganisaties gaan vertrouwelijk met deze 

informatie om. Coronabesmettingen van kinderen en personeel worden niet op 

persoonsniveau geregistreerd door de kinderopvangorganisatie. De organisatie zal 
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daarentegen wél kinderen en het overige personeel moeten informeren over een 

coronabesmetting (indexcasus) op de kinderopvang (uiteraard geanonimiseerd).  

Dit gebeurt nadat de positieve uitslag is bevestigd met een coronatest in de GGD-

teststraat (zie ook ‘Gevolgen testuitslag’). Het advies is om binnen de 

kinderopvangorganisatie een vaste contactpersoon te benoemen aan wie 

testuitslagen worden doorgegeven.  

 

Toestemming  

Voor de zelftest onder het personeel is geen formele schriftelijke toestemming 

nodig. De medewerker besluit zelf om een zelftest af te nemen. U hoeft als houder 

niet te registreren welke medewerkers een zelftest hebben afgenomen. 

 

Gevolgen testuitslag  

Bij een positieve testuitslag blijft de persoon in kwestie thuis in quarantaine en 

wordt hij/zij verzocht om contact op te nemen met de GGD voor het afnemen van 

een coronatest in de GGD-teststraat. Onafhankelijk van die testuitslag volgt men 

het advies op dat men krijgt van de GGD. Het testen in de GGD-teststraat is erg 

belangrijk voor het bron- en contactonderzoek vanuit de GGD. Dit onderzoek kan 

pas starten als de besmetting door de GGD is geregistreerd.  

 

Een negatieve uitslag betekent dat er geen corona is gevonden. De medewerker 

kan dan gewoon naar de kinderopvangorganisatie. Wel moet men zich nog steeds 

aan alle coronaregels houden. De uitslag van de zelftest is 48 uur geldig. Daarom 

vindt het preventief testen in principe twee keer per week plaats. 

 

Let op: 

 De zelftest is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen in de 

kinderopvang en het testbeleid van de overheid, en komt hier niet voor in 

de plaats. 

 Iedereen met klachten die kunnen duiden op een besmetting met het 

coronavirus of die als nauw contact naar voren komt uit bron- en 

contactonderzoek, wordt verzocht zich direct te laten testen bij de GGD. 

 

Levering van de zelftesten 

 

Kinderopvanglocaties in scholen 

Vanaf maandag 19 april wordt gestart met de distributie van zelftesten naar de 

scholen voor primair onderwijs. Kinderopvanglocaties die op hetzelfde adres als 

een school zijn gevestigd ontvangen dan ook zelftesten. De zelftesten worden voor 

zowel het onderwijspersoneel als het personeel in de kinderopvang afgeleverd op 

hetzelfde adres. Aan de school en de kinderopvang wordt gevraagd hier rekening 

mee te houden in de verdeling van de zelftesten. Per school en 

kinderopvanglocatie wordt voor iedere medewerker één doos met 25 zelftesten 

afgeleverd. De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis 

van de cijfers over uw organisatie die bekend zijn bij DUO. Het kan zijn dat u iets 

te veel of te weinig ontvangt. We vragen u om de zelftesten zo goed mogelijk en 

naar eigen inzicht te verdelen onder het personeel. Meer informatie over zelftesten 

in het onderwijs is beschikbaar op www.zelftesteninhetonderwijs.nl. 

 
Overige kinderopvanglocaties 

Het streven is dat vanaf maandag 3 mei de zelftesten voor overige 

kinderopvanglocaties worden gedistribueerd naar de houders. Voorwaarde is dat 

de fabrikanten voldoende zelftesten leveren. De distributie duurt twee weken en 

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://www.lesopafstand.nl/404/lesopafstand/zelftesten
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vindt automatisch plaats. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Aan de houders 

wordt gevraagd om de testen na ontvangst zo snel mogelijk te verspreiden onder 

de locaties (uitgezonderd die op hetzelfde adres als een school zijn gevestigd; die 

hebben dan reeds testen ontvangen via de school). 

 

Per kinderopvangorganisatie ontvangt u voor iedere medewerker één doos met 25 

zelftesten. De hoeveelheid testen voor uw personeel is een inschatting op basis 

van de cijfers over uw organisatie die bekend zijn bij DUO. Het kan zijn dat u iets 

te veel of te weinig ontvangt. We vragen u om de zelftesten zo goed mogelijk en 

naar eigen inzicht te verdelen onder het personeel.  

 

Het is noodzakelijk dat er tenminste één persoon aanwezig is om de levering in 

ontvangst te nemen.  

 

Gastouderopvang 

Er is voor gekozen om in eerste instantie te starten met de kindercentra omdat 

binnen deze voorzieningen, door het grotere aantal contacten op een locatie, de 

kans op verspreiding van het virus groter is dan in de gastouderopvang waar de 

opvang door één persoon gebeurt en de groepen kleiner zijn. Er wordt gekeken of 

het (mede afhankelijk van de hoeveelheid beschikbare zelftesten) mogelijk is om 

ook de gastouderopvang van zelftesten te voorzien. Hierover volgt binnenkort 

nadere berichtgeving. 

 

Contactgegevens 

De distributeur heeft contactgegevens gekregen van alle kinderopvangorganisaties 

en zal tenminste één dag van tevoren per e-mail aangeven wanneer u de levering 

kunt verwachten. 

 

Voor de communicatie over het bezorgen van de zelftesten maken wij gebruik van 

het e-mailadres dat bij DUO in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) bekend 

is.  

 

De bezorging vindt op houderniveau plaats. Voor de bezorging maken wij gebruik 

van het (locatie)adres van de houder zoals dat bij DUO in het LRK bekend is. Als 

er geen bezoekadres van de houder bekend is, zal de bezorging plaatsvinden op 

één van de opvanglocaties die bekend is in het LRK. 

 

Wij vragen u om drie dingen te doen: 

1. Controleer in het Landelijk Register Kinderopvang welk e-mailadres en 

locatie adres bij ons bekend is. 

2. Houd het e-mailadres nauwgezet in de gaten. 

3. Wijs iemand aan die de levering in ontvangst neemt. 

 

Wij raden aan de testen in ontvangst te nemen. Als u de testen echt niet in 

ontvangst wilt of kunt nemen, gaan deze met de bezorger mee terug. Wilt u de 

testen op een later tijdstip alsnog ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de 

helpdesk ‘zelftesten in het onderwijs en kinderopvang’. Omdat alle scholen voor 

primair onderwijs en kinderopvangorganisaties in principe slechts eenmaal bezocht 

worden, is onzeker of en wanneer deze levering alsnog mogelijk is. 

 

Communicatie 

Wij willen u zo goed mogelijk ondersteunen bij het gebruik van de zelftesten. Op 

www.zelftestenkinderopvang.nl komt meer informatie over het gebruik van de 

http://www.zelftestenkinderopvang.nl/
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zelftesten beschikbaar. Deze informatie wordt waar nodig verder aangevuld. Zo 

komt er onder meer een handreiking voor het toepassen van de zelftesten binnen 

de kinderopvangorganisatie, evenals informatie voor medewerkers over het 

gebruik van de zelftesten. De documenten worden op basis van de praktijk 

geactualiseerd. Houd daarom www.zelftestenkinderopvang.nl in de gaten. 

 

Voor vragen kunt u terecht op de website www.zelftestenkinderopvang.nl of kunt 

u contact opnemen met de helpdesk ‘zelftesten in het onderwijs en kinderopvang’. 

De helpdesk is bereikbaar vanaf 26 april via 088-7674077.  

 

Wij hopen u hiermee (voorlopig) voldoende te hebben geïnformeerd. Indien 

aanvullende informatie beschikbaar is dan wordt deze via bovengenoemde  website 

of met een nieuwe mailing met u gedeeld. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

hr. drs. S. Verbaan  

Wnd. Directeur Kinderopvang  

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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