
Q&A Kinderopvang De Boerderij en COVID19 
 
Wij begrijpen dat de berichtgeving over COVID19 op Kinderopvang De Boerderij vragen 
oproept. De meest voorkomende vragen hebben we voor jullie onder elkaar gezet. Deze 
lijst wordt actueel gehouden.  
 
Voor aanvullende vragen zijn wij bereikbaar op 030-677 60 64.   
 
Wat was er aan de hand bij Kinderopvang De Boerderij? 
Kinderdagverblijf en BSO De Boerderij in Utrecht sloot de deuren in de week van 20 – 24 juli. 
In de dagen voorafgaand aan dit besluit werd duidelijk dat vier medewerkers positief testten 
op COVID19. Later testte ook een vijfde medewerker, die al uit voorzorg thuis was, positief.  
Anita Steenbakker en Edith van Dijk van De Boerderij zagen geen andere mogelijkheid dan 
een tijdelijke sluiting. “Toen één medewerker positief testte eerder deze week, werd al een 
deel van de medewerkers uit voorzorg naar huis gestuurd. Met een dergelijke minimale 
bezetting kunnen we niet de kwaliteit bieden waar we als professionele opvangorganisatie 
voor staan. Bovendien willen we, nu duidelijk is dat meer medewerkers positief testten, 
gewoon geen onnodige risico’s op verdere verspreiding nemen. Wij realiseren ons dagelijks 
hoe groot de verantwoordelijkheid is die wij als team hebben in de zorg voor kleine 
kinderen. Veiligheid staat altijd voorop.”  
 
Ouders van het kinderdagverblijf en de BSO zijn persoonlijk geïnformeerd over de sluiting, 
en werden de dagen daarna op de hoogte gehouden van verdere ontwikkelingen. De 
Boerderij werkt in deze kwestie nauw samen met de GGD en de oudercommissies. 

Wanneer verwacht De Boerderij weer open te gaan?  
Zoals het er nu naar uitziet, kunnen we vanaf maandag 27 juli onze deuren weer openen. We 
kijken er allemaal ontzettend naar uit om de kinderen weer te verwelkomen. We missen de 
vrolijke kindergeluiden en de uitgelaten stemming op ons erf. Mocht dit niet goed voelen, 
kunnen ouders hun kinderen afmelden via het Ouderportaal zodat we zicht houden op het 
aantal kinderen dat op een dag opgevangen dient te worden. 

Zijn er meer medewerkers, kinderen en ouders getest op COVID19? 
Aan het begin van week 30 bleek ook een vijfde medewerker positief te testen op COVID19. 
Zij is in haar besmettelijke periode niet op De Boerderij geweest, omdat zij tot de groep 
medewerkers behoort die we uit voorzorg naar huis stuurden. Haar klachten openbaarden 
zich later. Ze is direct getest. Omdat deze medewerker al thuis was, heeft haar besmetting 
geen impact op het risico op verspreiding van het virus op De Boerderij. Het doet ons goed 
dat we jullie kunnen melden dat de ouders en kinderen die zich hebben laten testen op 
COVID19, allemaal een negatieve uitslag kregen. 

Is bekend waar de medewerkers de besmetting hebben opgelopen?  
Wij staan in nauw contact met de GGD en kunnen daar onze vragen stellen. De GGD geeft 
aan dat de besmetting overal opgelopen kan zijn. Direct na de eerste positief geteste 
medewerker zijn we gestart met een bron- en contactonderzoek. Personen die in nauw 
contact zijn geweest met de positief geteste medewerker zijn uit voorzorg in 
thuisquarantaine. 



 
Wat deed en doet Kinderopvang De Boerderij om besmetting te voorkomen?  
Kinderopvang De Boerderij volgt nauwgezet alle door het RIVM, de GGD en de branche 
opgestelde protocollen. Daarnaast sloten we tijdelijk de deuren van Kinderopvang De 
Boerderij. Met een minimale bezetting konden we niet de kwaliteit bieden waar we als 
professionele opvangorganisatie voor staan. Bovendien willen we geen onnodige risico’s op 
verdere verspreiding nemen.  
 
Hebben medewerkers elkaar besmet?  
Dit is besproken met de GGD: de exacte bron en het verloop van de besmetting, kan niet 
aantoonbaar worden gemaakt.  

Hoe gaat het met de medewerkers die positief testten op COVID19? 
De medewerkers die positief testten op COVID19 zijn thuis en ervaren klachten die variëren 
van milde tot een zeer pittige griep. We leven met het hele team met hen mee. We voelen 
ons allemaal gesteund door alle ouders en kinderen van De Boerderij. De zieke medewerkers 
zullen pas na overleg met de GGD en bedrijfsarts weer aan het werk gaan op De Boerderij. 

Zijn er ook kinderen besmet met COVID19?  
Op dit moment zijn er geen positief geteste kinderen. Wij hebben persoonlijk contact gehad 
met alle ouders van wie de kinderen in nauw contact zijn geweest met de positief geteste 
medewerkers. Indien Corona-gerelateerde klachten zich voordoen bij kinderen, moeten 
ouders contact opnemen met de GGD. In overleg met de GGD kan besloten worden te 
testen op COVID19.  
 
Worden ouders gecompenseerd voor de sluiting? 
Wij realiseren ons dat we een sleutelrol spelen in alle gezinnen die bij ons opvang afnemen. 
We betreuren ten zeerste dat we onze deuren moesten sluiten. We onderzoeken hoe we, 
binnen de mogelijkheden van onze organisatie, ouders tegemoet kunnen komen in deze 
uitzonderlijke situatie. Dit gebeurt in overleg met de oudercommissies.  
 
Bestaat de kans dat overige medewerkers, kinderen en ouders zijn besmet?  
Die kans bestaat altijd en overal. Op dit moment zijn er geen signalen van overige 
medewerkers, kinderen en ouders dat zij COVID19 gerelateerde klachten hebben.  
 
Hoe worden ouders op de hoogte gehouden van ontwikkelingen?  
Wij ervaren in deze uitzonderlijke situatie veel steun en begrip van ouders. We staan in 
direct contact met de oudercommissies. Via het ouderportaal houden we alle ouders op de 
hoogte van relevante ontwikkelingen. De Boerderij kenmerkt zich als organisatie waar de 
lijnen kort en persoonlijk zijn.  
 
Kunnen opa’s en oma’s oppassen?  
Dit is een afweging die ouders zelf moet maken, wij kunnen hierin geen advies geven. 
Ouders kunnen hierover altijd de GGD om advies vragen, zij zijn bekend met onze casus.  
 
Wat kunnen ouders doen als hun kinderen vragen stellen over COVID19 of zich zorgen 
maken? 



Hiervoor verwijzen wij jullie door naar https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1 
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