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Geachte houder in de kinderopvang,  

Op 19 april 2021 hebben wij u geïnformeerd over de inzet van preventieve 

zelftesten voor personeel in de kinderopvang. Met deze zelftesten kunnen 

medewerkers zichzelf tot de zomer twee keer per week preventief testen. 

Zelftesten kunnen een positieve bijdrage leveren aan de continuïteit van de 

kinderopvang. Door regelmatig preventief te testen, kan een besmetting 

vroegtijdig worden opgespoord en een grotere uitbraak op een 

kinderopvanglocatie worden voorkomen.  

  

In deze brief vindt u meer praktische informatie, zoals informatie over de levering 

en handvatten voor de communicatie naar uw medewerkers.  

Voordat wij hier nader op ingaan brengen wij graag de volgende punten (nogmaals) 

onder uw aandacht.  

  

Vrijwilligheid  

Het gebruik van een zelftest is altijd vrijwillig. Iedereen heeft het recht om 

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

een zelftest, kan dit nooit leiden tot uitsluiting van werk. Een medewerker is ook 

niet verplicht om aan de werkgever mede te delen of hij/zij gebruik maakt van de 

testen.  

  

Aanvullende maatregel  

Het gebruik van zelftesten is een aanvulling op de bestaande coronamaatregelen 

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

plaats. Zie ook het protocol Kinderopvang en COVID-19.  

  

 

 

  

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/veiligheid/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/veiligheid/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/veiligheid/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/veiligheid/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
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Testen bij klachten  

De zelftesten zijn bedoeld om preventief te testen. Dit betekent onder meer dat de 

testen gebruikt kunnen worden als een medewerker geen klachten heeft. 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  

Vanaf maandag 3 mei worden de zelftesten voor de kinderopvanglocaties1 

gedistribueerd naar de houders. De distributie duurt twee weken en vindt 

automatisch plaats. U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen. Wij vragen u om de 

testen na ontvangst zo snel mogelijk te verspreiden onder de locaties  

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

de testen 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 en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Het kan zijn dat u te veel of te weinig 

zelftesten ontvangt. We vragen u om de zelftesten zo goed mogelijk en naar eigen 

inzicht te verdelen onder het personeel.   
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Kinderopvanglocaties die op hetzelfde adres als een school voor primair onderwijs 

zijn gevestigd, ontvangen de zelftesten via de school. Als het adres niet precies 

overeenkomt, ontvangt u de zelftesten tegelijk met de rest van de kinderopvang, 

tussen 3 en 17 mei.   

De distributie naar de scholen voor primair onderwijs is inmiddels gestart. Door 

een vertraging in de levering door de fabrikant is er meer tijd voor de distributie 

nodig. De verwachting is dat er ook in de week van 17 tot 24 mei nog testen 

worden geleverd aan scholen, zo ook aan de kinderopvanglocaties op het zelfde 

adres als een school. De school en kinderopvang kunnen onderling afspraken 

maken over het in ontvangst nemen van de testen. Mogelijk worden de testen 

geleverd tijdens schoolvakantie en kan een medewerker van de kinderopvang de 

zelftesten in ontvangst nemen.   

  

Contactgegevens   

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

ontvangst te nemen. Het advies is om hiervoor iemand aan te wijzen.  

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. Het e-mailadres dat hiervoor gebruikt wordt is hetzelfde 

emailadres als waarop u deze brief heeft ontvangen.  

  

De bezorging van de zelftesten vindt op houderniveau plaats. Voor de bezorging 

maken wij gebruik van het correspondentieadres van de houder dat in het LRK 

bekend is of (als dat een postbus is) van het vestigingsadres in het  

Handelsregister - Kamer van Koophandel of een adres dat bekend is bij één van de 

brancheorganisaties.   

  

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. Heeft u 

geen testen ontvangen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de helpdesk ‘zelftesten 

in het onderwijs en kinderopvang’. Omdat alle kinderopvangorganisaties in 

principe slechts eenmaal bezocht worden, is het onzeker of en zo ja, wanneer deze 

levering alsnog mogelijk is. We vragen hiervoor uw begrip en raden u  

                                                
1 Het gaat om alle kinderopvangorganisaties die niet op hetzelfde adres als een school voor 

primair onderwijs gevestigd zijn. Organisaties die op hetzelfde adres als een school gevestigd 

zijn hebben vanaf 19 april testen ontvangen via de school.  

https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
https://lci.rivm.nl/COVID-19-bco
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derhalve sterk aan er alles aan te doen de testen op het genoemde tijdstip in  

ontvangst te nemen om teleurstelling te voorkomen.  

  

Gastouderopvang   

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat ook gastouders in de gelegenheid 

worden gesteld om gebruik te maken van zelftesten. In de periode van 8 tot 21 

mei worden de zelftesten bij de gastouders bezorgd. De gastouders worden 

hierover middels een brief separaat geïnformeerd. Daarnaast vindt communicatie 

plaats via de gastouderbureaus en de website www.zelftestenkinderopvang.nl.  

Directie Kinderopvang/Team  
Directeur  

  
Datum  
30-04-2021  

  
Onze referentie  
2021-0000072205  

   

Communicatie  

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

website www.zelftestenkinderopvang.nl is meer informatie over zelftesten in de 

kinderopvang beschikbaar waarvan u gebruik kunt maken. U vindt daar ook:   

  

• Een handreiking met wat u als houder moet regelen om zelftesten mogelijk 

te maken;  

• Een stappenplan voor medewerkers om zichzelf thuis te testen;  

• Veel gestelde vragen en de antwoorden daarop;  

• Een helpdesk voor kinderopvangorganisaties die u kunt mailen of bellen met 

uw vragen over (het gebruik van) zelftesten. De helpdesk is bereikbaar per 

e-mail via support@zelftesteninhetonderwijs.nl of telefonisch via 088-

7674077 van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 uur –  

17.00 uur.  

  

De informatie op de website www.zelftestenkinderopvang.nl wordt de komende 

tijd verder aangevuld. Ook worden de documenten op basis van de praktijk 

geactualiseerd. Houd daarom de website in de gaten.  

  

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

  

  

Met vriendelijke groet,  

  

 

hr. drs. S. Verbaan  

Wnd. Directeur Kinderopvang   

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

http://www.zelftestenkinderopvang.nl/
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