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UPDATE 25 JUNI 2020 
 

Sinds de publicatie van deze richtlijn zijn een aantal maatregelen door de overheid versoepeld. 

Naar aanleiding van vragen door organisatoren, begeleiders en verhuurders is samen met 

verschillende instanties als het RIVM verduidelijking toegevoegd. De wijzigingen staan hier 

opgesomd. Op www.avonturenzomer2020.nl is op veel onderwerpen een verdere toelichting te 

vinden in de vorm van ‘Veelgestelde vragen’.  

 

Let op: Leeftijdsgrens tot 18 jaar voor afstandsregels 

Deze richtlijn gaat over jongeren tot en met 18 jaar. De overheid heeft met de versoepeling 

gekozen voor het loslaten van de afstandsregels tot 18 jaar. Zij houden hierbij de ‘alcohol’-grens 

aan, zodat dit het meest duidelijk is voor jongeren. Jongeren tot en met 18 jaar mogen zeker 

meedoen aan vakantiedagactiviteiten, maar voor het houden van afstand geldt dat iedereen 

vanaf 18 jaar dus de 1,5 meter in acht dient te nemen. Bij sport-, spel- en bewegen (dus 

kortdurend contact) hoeft geen afstand gehouden te worden, ook niet voor iedereen die ouder is 

dan 18 jaar. Dat betekent dat begeleiding ook mee kan doen. Deze afstandsbeperking geldt dus 

met name voor de inactieve momenten buiten het spelprogramma tijdens de activiteiten zoals bij 

het eten en zitten. 

 

Met betrekking tot de status van dit protocol 

Pagina 4: De minister heeft groen licht gegeven voor de activiteiten die conform deze richtlijn worden georganiseerd. 

 

Met betrekking tot het afstand houden 

Pagina 5/6/7/10: Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén afstandsbeperking. Jongeren van 18 jaar en ouder 

kunnen samen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bij overige 

activiteiten houden zij afstand. Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 t/m 18 jaar. Tot de 

kinderen t/m 12 jaar hoeft geen afstand gehouden te worden. Deelname aan sport-, spel- en bewegingsactiviteiten is bij 

alle leeftijden mogelijk. Beperk als begeleiding zoveel mogelijk fysiek contact. 

 

Pagina 9: Bij elkaar komen voor overleg is mogelijk. Houd 1,5 meter afstand. Als fysiek vergaderen niet nodig is, ga dan 

online vergaderen en maak gebruik van de opgedane ervaringen van afgelopen tijd. Denk vooraf na wat de corona 

maatregelen betekenen voor praktische zaken als inschrijvingen, communicatie, contact met de ouders.  

 

Pagina 9: Begeleiders, van 18 jaar of ouder, houden altijd 1,5 afstand van elkaar en tot de deelnemers van 13 jaar en 

ouder. Bij deelnemers tot en met 12 jaar is contact toegestaan, maar beperk fysiek contact waar mogelijk. 

 

Met betrekking tot de gezondheidscheck 

Pagina 8: Bij aankomst wordt een gezondheidscheck gedaan door de organisator/begeleiding van de activiteit.   

 

Met betrekking tot de groepsgrootte 

Pagina 5: Er is geen beperking op groepsgrootte indien aan de voorwaarden van deze richtlijn wordt voldaan (o.a. 

gezondheidscheck, aanmelding vooraf). Ook evenementen zijn onder voorwaarden weer toegestaan. Een grotere 

dagactiviteit is daarmee wellicht mogelijk. Treed hierover in overleg met de gemeente.  

 

Pagina 11: Als een bonte avond een ‘evenement’ wordt dat meldingsplichtig of vergunningsplichtig is; dan kan dat alleen 

in overleg met de gemeente.  

 

Met betrekking tot aankomst en vertrek van deelnemers 

Pagina 12: Stimuleer dat deelnemers op de fiets komen en zorg voor een overzichtelijke stalling waar voldoende afstand 

gehouden kan worden tussen jongeren vanaf 18 jaar en begeleiders 

 

Met betrekking tot het toestaan van zingen t/m 12 jaar 

Pagina 11: Over de verspreidingsrisico’s van het coronavirus bij zingen is veel onduidelijkheid. Daarom is zingen niet 

toegestaan voor de begeleiding en alle kinderen van 13 jaar en ouder. 
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INLEIDING 
Jaarlijks nemen tienduizenden kinderen en jongeren deel aan lokale kindervakantieactiviteiten. 

Ondanks alle beperkingen door het coronavirus staan ook nu weer tienduizenden kinderen en 

jongeren te trappelen om daaraan mee te doen. De grote kindervakantieweken en 

huttenbouwweken waar regelmatig zo’n 1.000 kinderen aan deelnemen zijn afgelast omdat tot 1 

september evenementen verboden zijn. Maar gelukkig is er veel wel mogelijk om alle kinderen 

die (vaak) niet op vakantie gaan toch een plezierige vakantie ervaring te bieden. De 

voorbereidingen zijn in volle gang en de vraag die dan ook volop speelt is: ‘wat mogen en kunnen 

we?’ 

 

Waarom zijn kindervakantie activiteiten zo belangrijk? 

Samen met leeftijdsgenoten plezier maken en uitgedaagd worden om grenzen te verleggen en 

talenten te ontdekken: belangrijke vaardigheden die kinderen tijdens de activiteiten (soms 

ongemerkt) ontwikkelen. Tijdens de activiteiten zijn kinderen niet alleen fysiek bezig, maar leren 

uitdagingen overwinnen en samenwerken met kinderen van verschillende achtergronden. Het is 

een vaak een boost voor hun zelfstandigheid, zelfredzaamheid en ontwikkeling. Voor kinderen uit 

kwetsbare groepen, zoals kinderen uit een onveilige of ongunstige economische thuissituatie of 

kinderen met een beperking, is dit extra van belang. Voor sommige kinderen zijn dit de enige 

activiteiten die zij doen in de vakantie en daardoor kunnen zij ook na de zomervakantie op school 

trots vertellen over de vakantie.  

 

Wat verstaan we onder kindervakantie activiteiten?  

Kindervakantie activiteiten zijn alle activiteiten die in de vakantieperiode plaats vinden, 

georganiseerd door vrijwilligers en / of beroepskrachten. Kindervakantie activiteiten zijn er in 

allerlei soorten en maten en de diversiteit in organisaties is groot: lokaal jeugdwerk, speeltuinen 

en jeugdorganisaties als Scouting, YMCA, JongNL Limburg en Jong Nederland, het kerkelijk 

jeugdwerk en participanten van het Steunpunt KinderVakanties organiseren activiteiten. Het kan 

gaan om:  

 activiteiten van één dag;  

 activiteiten die meerdere dagen achter elkaar plaats vinden; 

 activiteiten voor een wisselende of vaste groep kinderen. 

  

Door de coronacrisis zullen verschillende organisaties die normaal weekkampen met 

overnachtingen organiseren er dit jaar ook voor kiezen om (meerdaagse) activiteiten zonder 

overnachting aan te bieden in de zomer. 

 

Overnachten 

Is er sprake van overnachten (ook voor één nacht)? Dit is geen kindervakantie activiteit onder de 

definitie van deze richtlijn. Bij overnachting is sprake van een kamp en geldt het protocol ‘Op 

kamp’.  

 

Het uitgangspunt 

De richtlijn voor de kindervakantie activiteiten 2020 heeft als vertrekpunt het belang van 

kinderen en jongeren. De afgelopen maanden waren voor elk kind en iedere jongere intens. De 

komende zomer samen spelen en avonturen beleven is daarom belangrijker en waardevoller dan 

ooit.  

Verschillende organisaties zijn samen opgetrokken om tot deze richtlijnen te komen én om dit 

protocol voor te leggen aan de overheid en het OMT. De minister heeft groen licht gegeven voor 

de activiteiten. Geen enkele organisator is verplicht de activiteiten door te laten gaan. Houd 
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rekening met de draagkracht van je vrijwilligers of medewerkers, de wens van ouders en jouw 

type activiteiten. Houd het veilig, maar ook leuk! 

 

De basis voor 2020  

 Overnachten? Volg het protocol ‘Op kamp!’. 

 Activiteiten kunnen buiten plaats vinden. Er geldt voor buitenactiviteiten géén maximum, 

maar let op dat de samenkomst géén evenement wordt. Evenementen zijn verboden tot 1 

september. Zorg dat je overzicht kunt houden en de activiteit veilig, verantwoord en 

‘coronaproof’ kunt organiseren. Houd de groepen dus beperkt. Stem dit eventueel af met de 

gemeente. 

 Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén afstandsbeperking. 

 Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen samen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten doen 

zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bij overige activiteiten houden zij afstand.  

 Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 t/m 18 jaar. Tot de 

kinderen t/m 12 jaar hoeft geen afstand gehouden te worden. Deelname aan sport-, spel- en 

bewegingsactiviteiten is bij alle leeftijden mogelijk. Beperk als begeleiding zoveel mogelijk 

fysiek contact. 

 Er is geen beperking op groepsgrootte indien aan de voorwaarden van deze richtlijn wordt 

voldaan (o.a. gezondheidscheck, aanmelding vooraf). Ook evenementen zijn onder 

voorwaarden weer toegestaan. Een grotere dagactiviteit is daarmee wellicht mogelijk. Treed 

hierover in overleg met de gemeente.  
 Houd ouders op afstand, stimuleer dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de locatie 

komen. 
 

Tot slot 

Deze richtlijnen zijn samengesteld door organisaties aangesloten bij het Steunpunt 

KinderVakanties, YMCA Nederland, Scouting Nederland, Jong NL Limburg, Jeugdwerk Limburg, 

Jantje Beton, NUSO, NJR en BVjong in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) en 

de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Ze zijn voorgelegd aan de overheid en het 

OMT.   

 

De richtlijnen vormen het kader waarbinnen activiteiten mogelijk zijn in de zomer van 2020. Met 

de richtlijnen willen we álle organisatoren de handvatten bieden om de regels praktisch toe te 

passen.  

 

In deze richtlijnen worden de maatregelen van de overheid om verspreiding van COVID-19 te 

voorkomen zoveel mogelijk gevolgd. Voor dit protocol is tevens gebruik gemaakt van de 

richtlijnen die door andere organisaties zijn opgesteld.  

 

 

 

 

 

 

Aanwijzingen van de gemeente op lokaal niveau zijn leidend. Het coronavirus is onvoorspelbaar. 

Activiteiten kunnen alleen als het coronavirus onder controle blijft. Indien hier aanleiding toe is, 

worden de richtlijnen aangepast en kan de gemeente maatregelen treffen. Activiteiten kunnen 

daardoor verboden worden. 
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1. BASISRICHTLIJNEN  
 

1.1. Gezondheid  
Iedereen mag mee doen, ook kinderen met een beperking, tenzij: 

 je de afgelopen 24 uur of bij de start van de activiteit één of meerdere van de volgende 

(milde) klachten hebt (gehad): neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, 

benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 je bij de start van het kamp een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of 

benauwdheidsklachten hebt. 

 je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en als dit in de 

afgelopen 7 dagen is vastgesteld. 

 je een huisgenoot/gezinslid hebt met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en als je korter dan 14 dagen geleden contact gehad hebt met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had. 

 je in quarantaine bent omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld. 

 je in een risicogroep zit, dan is toestemming nodig van de ouders. Overleg eventueel met de 

huisarts. 

o Voor volwassenen (begeleiding) in een risicogroep is deelname niet mogelijk, omdat 

voor hen het devies is: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als dat 

noodzakelijk is. Bij twijfel: win medisch advies in. 

 je ziek wordt of klachten krijgt tijdens het kamp, dan moet je direct naar huis. 

 
Verder geldt altijd: 

 houd je aan de algemene hygiënemaatregelen:  

o Was vaak je handen. 20 seconden lang met water en zeep, daarna handen goed 

drogen. 

o Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.  

o Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg. 

o Schud geen handen.  

 houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen: 

o Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar kunnen buiten samen sport-, spel- en 

bewegingsactiviteiten doen zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. 

o Jongeren van 13 t/m 18 jaar houden binnen bij samen sport-, spel- en 

bewegingsactiviteiten wel 1,5 meter afstand tot elkaar.  

o Jongeren van 13 t/m 18 jaar houden bij alle andere activiteiten, zoals eten of het 

volgen van een workshop, 1,5 meter afstand tot elkaar. 

o Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 t/m 18 jaar. Tot 

de kinderen t/m 12 jaar hoeft geen afstand gehouden te worden. Beperk als 

begeleiding zoveel mogelijk fysiek contact met kinderen t/m 12. 

1.2. Basis uitgangspunten  
Ga bij de organisatie van activiteiten uit van de volgende basisrichtlijnen: 

 Overnachten? Volg het protocol ‘Op kamp!’. 

 Activiteiten kunnen buiten plaats vinden. Er geldt voor buitenactiviteiten géén maximum, 

maar let op dat de samenkomst géén evenement wordt. Evenementen zijn verboden tot 1 

september. Zorg dat je overzicht kunt houden en de activiteit veilig, verantwoord en 

‘coronaproof’ kunt organiseren. Houd de groepen dus beperkt. Stem dit af met de gemeente. 

 Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén afstandsbeperking. 

 Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen samen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten doen 

zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bij overige activiteiten houden zij afstand.  

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
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 Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 t/m 18 jaar. Tot de 

kinderen t/m 12 jaar hoeft geen afstand gehouden te worden. Deelname aan sport-, spel- en 

bewegingsactiviteiten is bij alle leeftijden mogelijk. Beperk als begeleiding zoveel mogelijk 

fysiek contact. 

 Het aantal personen binnen wordt bepaald op basis van het maximum aantal personen 

waarvoor samenkomsten binnen zijn toegestaan op het moment van de activiteit. Een tent 

geldt als binnenruimte. 

 Past dat niet: verminder dan het aantal deelnemers. 

 Houd ouders op afstand, stimuleer dat kinderen zoveel mogelijk zelfstandig naar de locatie 

komen. 
 

1.1.1. Controlevragen vooraf bij dagactiviteiten (gezondheidscheck) 

Alle deelnemers zijn vrij van klachten bij aanvang van de activiteit. Bij aankomst wordt een 

gezondheidscheck gedaan door de begeleiding. Wanneer één van de vragen met JA wordt 

beantwoord, mag de begeleider of deelnemer niet deelnemen aan de activiteit.   

Bij de check worden de controlevragen van het RIVM gesteld: 

1. Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende (milde) 

klachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, 

verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak? 

2. Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten? 

3. Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in 

de afgelopen 7 dagen vastgesteld? 

4. Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus (vastgesteld met een 

laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 

huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? 

5. Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe 

coronavirus is vastgesteld? 

 

1.3. Noodprocedure  
Er kan altijd iemand ziek worden tijdens de activiteiten. Daarvoor zijn deze voorzorgsmaatregelen 

en noodprocedurestappen. Zorg dat alle begeleiding op de hoogte is van deze stappen. 

 

Voorafgaand aan de activiteit 

 Bouw bij aankomst van de begeleiders en kinderen een controle moment met de 

gezondheidscheck (zie 1.1.1) in: ben je niet fit dan ga je naar huis. 

 Wijs iemand aan die actie onderneemt als iemand ziek wordt.  

 Zorg voor een duidelijke presentielijst van de activiteit, mocht iemand achteraf ziek worden of 

besmet blijken te zijn, dan kan de GGD op basis van de lijst eenvoudig contact onderzoek 

uitvoeren.  

 Wijs een plek aan waar een ziek kind of zieke deelnemer kan wachten tot hij of zij wordt 

opgehaald door de ouders 

 

Tijdens de activiteit 

 Let op ziekteverschijnselen (ook niet-coronaklachten). Een kind zal dit niet altijd snel laten 

blijken, het weet immers dat het naar huis zal moeten. Ziekteverschijnselen zijn: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak. 

 Ga realistisch met deze verschijnselen om: een keertje niezen omdat je op een droog en 

zanderig terrein zit, is geen ziekteverschijnsel, evenals niezen door hooikoorts. Blijf wel alert. 

Meer informatie over hooikoorts en chronische neusverkoudheid vind je bij het RIVM. 

https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoorden
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 Bij deze ziekteverschijnselen wordt de zieke deelnemer van de groep geïsoleerd op de 

daarvoor ingerichte plaats (bijvoorbeeld een aparte tent). Organiseer het wachten zo, dat het 

niet een te negatieve ervaring is voor de deelnemer. 

 De ouder/verzorger wordt ingelicht en haalt de deelnemer direct op. 

 Heeft een begeleider ziekteverschijnselen, dan meldt hij/zij dit direct aan de medebegeleiders 

en bij de organisatie en gaat naar huis. Indien hij/zij wordt opgehaald, dan wordt gewacht in 

de isolatieruimte. Lucht na gebruik de isolatieruimte en reinig contactoppervlakten.  

 De deelnemer of begeleider gaat bij thuiskomst direct in quarantaine en neemt contact op 

met de eigen huisarts. Het advies is te laten testen op het coronavirus via de huisarts of GGD. 

 Indien na een test blijkt dat het om een coronabesmetting gaat, dan wordt er waarschijnlijk 

bron- en contactonderzoek uitgevoerd door de GGD. De presentielijst is dan belangrijk om bij 

de hand te hebben, hierin heb je genoteerd wie er aanwezig waren en met wie er contact is 

geweest . Bewaar dit dus nog zeker vier weken na afloop van de activiteit.  

 Bleek achteraf iemand besmet? De GGD in jouw regio onderneemt dan verdere stappen in 

het kader van het bron- en contactonderzoek. De GGD informeert ouders maar stem ook af 

wat jullie rol hierin is. 

 Keert een lid terug van de activiteit en zijn er ziekteverschijnselen? Raadpleeg de huisarts en 

laat je testen via de huisarts of GGD. 

 

Adviseer de ouders bij aanhoudende klachten contact op te nemen met de huisarts en laat 

vermelden dat er deelname was aan een dagactiviteit. De huisarts kan bij (vermoeden) van 

besmetting laten testen en de GGD kan indien nodig vervolgstappen ondernemen. 
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2. VOORBEREIDING  
 

2.1. Gemeente  
 Overleg altijd met de gemeente over wat mag en kan. Lokale richtlijnen zijn leidend.   

 In sommige gevallen is een activiteit meldingsplichtig of vergunningsplichtig. In die gevallen 

zal een activiteit waarschijnlijk niet door kunnen gaan of inmiddels al zijn afgelast. Tot in ieder 

geval 1 september 2020 zijn alle meldingsplichtige en vergunningsplichtige evenementen 

afgelast. 

 

2.2. Overleg en vergaderen  
 Bij elkaar komen voor overleg is mogelijk. Houd 1,5 meter afstand. Als fysiek vergaderen niet 

nodig is, ga dan online vergaderen en maak gebruik van de opgedane ervaringen van 

afgelopen tijd. Denk vooraf na wat de corona maatregelen betekenen voor praktische zaken 

als inschrijvingen, communicatie, contact met de ouders.  

 Verdeel de ‘coronataken’ vooraf: contactpersoon voor de gemeente, contact met ouders, 

naleven van de afspraken m.b.t. hygiëne.  

 

2.3. Begeleiders  
 Begeleiders en andere (volwassen) betrokkenen zijn zich bewust van de risico’s en zijn 

volledig vrij om de keuze te maken niet deel te nemen. Bijvoorbeeld omdat ze in een 

risicogroep vallen, werken in een cruciaal beroep, werken met coronapatiënten of 

mantelzorger zijn. Het is wel van belang om voldoende begeleiding te hebben.  

 Begeleiders, van 18 jaar of ouder, houden altijd 1,5 afstand van elkaar en tot de deelnemers 

van 13 jaar en ouder. Bij deelnemers tot en met 12 jaar is contact toegestaan, maar beperk 

fysiek contact waar mogelijk. 
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3. PROGRAMMA  
3.1. Algemeen 
 Het uitgangspunt is dat activiteiten zoveel mogelijk in de buitenlucht georganiseerd worden.  

 Maak je gebruik van de openbare ruimte organiseer activiteiten op plekken die rustig zijn: 

vermijd drukte.  

 Heb je geen eigen terrein, overleg dan met de gemeente welke openbare locaties bruikbaar 

zijn.  

 Laat deelnemende kinderen en jongeren zich vooraf aanmelden en houd de 

deelnemersregistratie bij. Mocht het fout gaan, dan zijn de deelnemers te traceren. Bewaar 

deze registratie tot één maand na de activiteit.  

 Informeer de deelnemers en ouders dat kinderen/jongeren zich goed voorbereiden op het 

zoveel mogelijk buiten zijn.  

 Organiseer geen activiteiten met andere organisaties, zoals een wedstrijd. Binnen de eigen 

groep zijn contactspelen wel mogelijk.  

 Over de verspreidingsrisico’s van het coronavirus bij zingen is veel onduidelijkheid. Daarom is 

zingen niet toegestaan voor de begeleiding en alle kinderen van 13 jaar en ouder. 

 Spelen met water mag en brengt geen extra risico’s met zich mee. 

 

3.2. Afstandsbeperkingen 
 Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar geldt géén afstandsbeperking. 

 Jongeren van 18 jaar en ouder kunnen samen sport-, spel- en bewegingsactiviteiten doen 

zonder de 1,5 meter regel in acht te nemen. Bij overige activiteiten houden zij afstand.  

 Begeleiding houdt 1,5 meter afstand tot elkaar en tot jongeren van 13 t/m 18 jaar. Tot de 

kinderen t/m 12 jaar hoeft geen afstand gehouden te worden. Deelname aan sport-, spel-en 

bewegingsactiviteiten is bij alle leeftijden mogelijk. Beperk als begeleiding zoveel mogelijk 

fysiek contact. 

 

3.3. Uitjes 
Veel organisaties kennen in de zomer een of meerdere uitjes. Denk aan een activiteit in een stad 

of bezoekje aan een zwembad, dierentuin of pretpark. Dit jaar geldt: activiteiten worden zoveel 

mogelijk op de eigen locatie gehouden.  

 

 Zoek vooraf naar alternatieven voor activiteiten die niet op de voorgenomen locatie door 

kunnen gaan. Hoe kun je een activiteit alternatief invullen op het eigen terrein? 

 Als je toch een uitstapje onderneemt, bijvoorbeeld naar de stad, museum of het pretpark, 

houd je dan aan de geldende overheidsmaatregelen met betrekking tot afstand en 

hygiënemaatregelen. Tevens worden de maatregelen gevolgd van de betreffende locatie. 

o Neem vooraf contact op om te overleggen of bezoek in (klein) groepsverband mogelijk 

en wenselijk is. Vermijd drukte.  

o Infomeer naar de mogelijkheden om locaties te huren bijvoorbeeld in/na reguliere  

sluitingstijd of een bioscoopzaal. 

 De gehele groep volgt de geldende overheidsmaatregelen met betrekking tot afstand en 

hygiënemaatregelen in alle situaties waarin je in contact kunt komen met derden. Wanneer 

het eigen terrein wordt verlaten, bijvoorbeeld bij een wandeltocht in een rustig natuurgebied, 

wordt contact met anderen vermeden en anderhalve meter afstand gehouden. Vermijd 

drukte! 

 



 

#Avonturenzomer2020 Richtlijnen voor vakantiedagactiviteiten | Definitief – Update 25 juni  11 

3.4. Bonte avond 
 Een bonte avond of afsluitend ‘feest’ van de kindervakantieactiviteiten is mogelijk. Ook deze 

activiteit is buiten.  

 Organiseer geen discoactiviteiten binnen en ga niet samen zingen.  

 De bonte avond organiseer je buiten is alleen bestemd voor deelnemers. Ouders blijven thuis 

en komen alleen (op gepaste afstand) om hun kind op te halen.  

 Als een bonte avond een ‘evenement’ wordt dat meldingsplichtig of vergunningsplichtig is; 

dan kan dat alleen in overleg met de gemeente.  

 

3.5. Externen 
Activiteiten, zoals workshops georganiseerd door derden zijn mogelijk als ze kunnen worden 

uitgevoerd volgens de geldende voorschriften mb.t. gezondheid, hygiëne en afstand. 
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4. De locatie 
Voor je dagactiviteit maak je soms gebruik van een (eigen) afgesloten locatie en soms vinden de 

activiteiten in de openbare ruimte plaats. Denk van te voren goed na over maatregelen die je 

moet treffen om op de locatie veilig en verantwoord activiteiten te kunnen ondernemen. Vraag 

bij de accommodatie- of terreinbeheerder na welke plannen er ter plekke zijn en welke 

maatregelen al zijn getroffen waarop je met jouw plannen kunt aansluiten.  

 

4.1. Algemene regels en afbakening 
 Heb je de beschikking over een accommodatie voor je activiteiten? Maak dan nog steeds zo 

veel mogelijk gebruik van buitenruimtes.  

 Het aantal personen binnen wordt bepaald op basis van het maximum aantal personen 

waarvoor samenkomsten binnen zijn toegestaan op het moment van de activiteit. Een tent 

geldt als binnenruimte. 

 Zorg voor genoeg materiaal (bijvoorbeeld partytenten) op je eigen terrein indien het weer 

buiten activiteiten onmogelijk maakt, ook als je een groepsaccommodatie hebt, zodat ook bij 

slecht weer de meeste activiteiten buiten kunnen plaats vinden. Een tent wordt gezien als 

binnenruimte.  

 Denk na over de routing op het terrein, zodat je altijd de anderhalve meterregel kunt naleven. 

Hoe kunnen deelnemers, begeleiders en andere betrokkenen zich op het terrein makkelijk 

bewegen? Geef dit duidelijk aan met looppijlen. Door visuele aanwijzingen wordt het 

gewenste gedrag onbewust veroorzaakt en wordt voorkomen dat tijdens kamp begeleiders 

voortdurend afwegingen moeten maken. 

 Zitten er meerdere groepen op eenzelfde terrein, maak dan van te voren goede afspraken.  

 

4.2. Aankomst en vertrek 
 Zorg voor duidelijke verkeersaanwijzingen op de locatie en helder verkeersplan voor de 

ontvangst en het afscheid. Onderstaande mogelijkheden kun je los van elkaar maar ook 

allemaal gebruiken: 

o Stimuleer dat deelnemers op de fiets komen en zorg voor een overzichtelijke stalling 

waar voldoende afstand gehouden kan worden tussen jongeren vanaf 18 jaar en 

begeleiders 

o Organiseer een ‘kiss & ride’ en laat de ouder niet uit de auto komen. 

o Organiseer duidelijke rijen met vakken van 1,5 x 1,5 meter waar ouders met kind 

kunnen wachten aan de start en het einde van de activiteit.   
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5. GEZONDHEID 
 

5.1. Persoonlijke hygiëne  
 Wijs kinderen, jongeren en begeleiders op het belang van handen wassen. Meerdere keren 

per dag ten minste 20 seconden. Bouw een aantal ‘vaste’ handenwasmomenten in, zorg voor 

structuur (bijvoorbeeld voor en na ieder eetmoment, na iedere activiteit etc.).  

 Zorg voor voldoende handzeep en papieren (zak)doekjes op het terrein.  

 Droog handen af met papieren doekjes. Geen handdoeken dus. Zorg voor afsluitbare 

vuilnisbakken (het liefst te openen zonder handcontact) voor vuile zakdoeken en papieren 

handdoekjes. 

 Zorg waar mogelijk voor extra plaatsen om handen te wassen. Je kunt hiervoor ook gebruik 

maken van jerrycans of teiltjes met water en zeep. Ververs het na ieder handenwasmoment.  

 Laat kinderen, jongeren en begeleiders geen handen schudden, box of highfive geven. 

 Hoest en nies in de ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes. 

 Begeleiders dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen (zoals mondkapjes). 

 Volg de gebruikelijke voorschriften voor het gebruik en de schoonmaak van materialen. Maak 

eigen materiaal regelmatig schoon. Maak je gebruik van collectief materiaal, desinfecteer 

materiaal dan voor en na gebruik met water en zeep of reinigingsdoekjes.  

 

5.2. Sanitair 
 Zorg voor een aantal mensen die verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken van het 

sanitair. Neem in deze schoonmaakronde ook het materiaal en andere ruimtes mee.  

 Maak het sanitair (toiletten, wastafels etc.) minimaal drie keer per dag schoon. 

 Zorg dat de kinderen, begeleiders en andere betrokkenen ieder gescheiden sanitair hebben, 

laat de volwassenen zelf zorgen voor de hygiëne maatregelen die je van tevoren afspreekt. 

 Douchen doe je thuis.  

 

5.3. Eten, drinken en koken 
 Voorkomen is beter dan genezen: voorkom dat mensen ziek worden tijdens de activiteit 

door onveilig voedselgebruik.  

 Indien er maaltijden worden verzorgd door een kookploeg, dan worden er duidelijke 

afspraken gemaakt over het afhalen bij de keuken of het brengen van eten naar de plek 

waar gegeten wordt. Op die manier kan er steeds voldoende afstand worden gehouden.   

 Indien er door begeleiders of jongeren zelf gekookt wordt, denk na hoe dat te organiseren. 

Maak een begeleider verantwoordelijk voor het koken.  

 Over het algemeen wordt het virus niet overgedragen via voedsel. Handhygiëne is cruciaal. 

Heb je voor de hygiënemaatregelen gezorgd? Dan kun je samen koken met deelnemers.  

 Zorg dat de materialen die je gebruikt goed gereinigd zijn. Werk indien mogelijk op een 

zoveel als mogelijk geïsoleerde plek.  

 Zorg dat iedere deelnemer zijn eigen bord, bestek en beker per maaltijd gebruikt.  

 Laat één begeleider drank inschenken vanuit kannen in een eigen beker per deelnemer, 

zodat niet iedereen hieraan zit met zijn of haar handen. 

 Laat één begeleider het eten opscheppen. Zorg dat er bij het opscheppen van het eten geen 

fysiek contact is: het bord wordt neergezet waarna er wordt opgeschept.  

 Het afwassen van keukengerei kan gewoon met warm water en afwasmiddel.  

 Zorg dat de borden, bestek en bekers goed gereinigd worden onder toezicht van de staf 

zelf. Deelnemers mogen nog steeds samen afwassen in een afwasteil met warm/heet water 

en afwasmiddel. Drogen kan aan de buitenlucht of met ieder een eigen (schone!) theedoek. 
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 Was de theedoeken dagelijks of zorg voor voldoende voorraad. Hergebruik theedoeken 

alleen op dezelfde dag.  

 Zorg dat de borden, bestek en bekers in een afgesloten ruimte staan.  

 

5.4. EHBO 
Een ongeluk zit in een klein hoekje. EHBO kunnen verlenen is daarom essentieel. Volg hiervoor 

de richtlijnen van het Rode Kruis (https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-

corona/). 

 

Belangrijk is dat zieke deelnemers of begeleiders niet thuis horen bij de activiteiten. Ongeacht of 

het (vermoedelijk) corona betreft of niet. Volg bij een zieke deelnemer of vermoedelijke 

besmetting het stappenplan uit het eerste hoofdstuk.  

 

Maak onderscheid tussen gewone EHBO bij een klein ongeluk of het bieden van hulp bij 

medicatie en EHBO bij een vermoedelijke besmetting. Voorzie daarom in iemand die basis EHBO-

handelingen kan toepassen. Denk aan een schaafwond, brandwondje, pleister etcetera. Zorg 

voor de nodige hygiënemaatregelen en reinig het materiaal na elk gebruik.  

 

 

  

https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/
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6. Communicatie 
Voor, tijdens en na de activiteiten is goede communicatie naar kinderen, jongeren, ouders, 

begeleiders en andere betrokkenen heel belangrijk.  

 

5.1 Voor organisatoren en begeleiders 
 Maak vooraf (gedrags)regels en maatregelen duidelijk aan de ouders en kinderen. Vraag 

ouders deze regels en maatregelen vooraf te bespreken met het kind zodat het kind weet 

wat hem te wachten staat.  

 Leg ouders uit dat het belangrijk is dat zij stand-by zijn. indien een kind ziekteverschijnselen 

heeft, dient het z.s.m. te worden opgehaald. 

 Check bij aanvang van de activiteit bij kinderen, jongeren, begeleiders en eventueel andere 

betrokkenen, of zij of hun gezinsleden geen klachten hebben en/of iemand uit het 

huishouden recent positief getest is op COVID-19. 

 

5.2. Voor ouders, kinderen en jongeren 
 Ouder(s)/verzorger(s) informeren hun kind(eren) over de algemene veiligheids- en 

hygiënemaatregelen die de organisatie hanteert.  

 Ouder(s)/verzorger(s) informeren hun kind(eren) dat zij altijd de aanwijzingen van de 

begeleiding dienen op te volgen.  

 

5.3. Communicatie bij ziekteverschijnselen 
 Bereid je voor op eventuele communicatie (intern en extern) bij een mogelijke besmetting. Ga 

op een goede en integere manier om met vragen uit de groep. Informeer de ouders die het 

kind komen ophalen, informeer de plaatselijke GGD en de landelijke organisatie/koepel. 
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7. Vragen 
Ga voor vragen omtrent de activiteiten naar de website van de koepel of organisatie waarbij je 

bent aangesloten. Kijk ook eens bij de veelgestelde vragen op www.avonturenzomer2020.nl.  

 

De algemene richtlijnen van de overheid zijn te vinden op: www.rijksoverheid.nl. 

 

http://www.avonturenzomer2020.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/

