
FACTSHEET MAATREGELEN TEGEN HET CORONAVIRUS
OPKOMSTEN, ACTIVITEITEN EN BIJEENKOMSTEN

UPDATE: 14 OKTOBER 2020

De maatregelen in Nederland zijn aangescherpt. Voor Scouting ligt de focus op het continueren van de reguliere 
opkomsten voor kinderen en jongeren t/m 17 jaar. Deze factsheet geeft aan hoe je dat kunt doen. Pas je opkomsten en 
activiteiten aan op (eventuele) lokale of regionale maatregelen die niet op deze factsheet staan vermeld. Zoek de grenzen van 

de regels niet op. Neem je verantwoordelijkheid en voorkom verdere maatregelen die Scouting en de maatschappij raken.

Opkomsten t/m 17 jaar 
gaan door. De opkomsten 

zijn buiten, tenzij echt 
niet anders kan.

Leiding van 18 jaar en 
ouder houdt 1,5 meter 

afstand.

Was vaak je handen en 
nies in je elleboog. Geef 

geen handen.

Opkomsten, activiteiten 
en bijeenkomsten voor 

18+ zijn niet toegestaan.

Vermijd drukte: zowel 
in de omgeving als bij je 

eigen groep.

Heb je klachten? Blijf 
dan, ongeacht leeftijd, 
altijd thuis en ziek uit.

SCOUTS MET EEN BEPERKING

Dezelfde richtlijnen als voor scouts zonder beperking. 
Leiding hoeft geen afstand te houden als dat met de 
benodigde zorg niet niet mogelijk is. Overleg met ouders 
over de mogelijkheden.

KLACHTEN EN BESMETTINGEN

In afwachting van een coronatest blijf je thuis. 

Is een huisgenoot in afwachting van een test? Dan blijf je 
thuis als de huisgenoot koorts en/of benauwdheids- 
klachten heeft.

Negatief getest? Pas als je geen klachten meer hebt kun 
je weer naar Scouting.

Positief getest? Kom niet naar Scouting en volg de 
aanwijzingen van de GGD. Pas als je geen klachten meer 
hebt kun je weer naar Scouting.

In een land geweest met een negatief reisadvies? Kom 
niet naar Scouting en ga in quarantaine.

Informeer leden na een coronabesmetting binnen de 
groep. Gebruik de voorbeeldbrief. De GGD informeert 
(indien nodig) leden in het kader van bron- en contact- 
onderzoek met verdere instructies.

Na een besmetting binnen de groep kan de opkomst 
doorgaan, tenzij de GGD anders beslist.

HEB JE VRAGEN? KIJK DAN OP SCOUTING.NL/CORONAVIRUS
STAAT JOUW VRAAG HIER NIET BIJ? MAIL NAAR COMMUNICATIE@SCOUTING.NL

OF STUUR EEN WHATSAPP NAAR 06-57746422

WATERSCOUTING

Bij watersport, zoals zeilen, is afstand houden niet nodig 
voor jeugdleden t/m 17 jaar.

In vaartuigen, zoals wachtschepen of slepers, wordt door 
leiding van 18+ 1,5 meter afstand in acht genomen.

GEZONDHEIDSCHECK

Wordt tenminste een vraag met ‘ja’ beantwoord? Dan kun je niet deelnemen aan de opkomst / activiteit. 
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?
Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of benauwdheidsklachten?
Heb je het nieuwe coronavirus gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?
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?
Ben je in quarantaine omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld.

KAMPEN EN OVERNACHTINGEN

Kampen en overnachtingen zijn niet toegestaan.

Kampeerterreinen zijn gesloten voor groepskamperen. 
Huishoudens of gezelschappen van maximaal 4 
personen zijn toegestaan.

1,5 METER TIJDENS OPKOMSTEN

Jeugdleden t/m 17 jaar hoeven geen afstand te houden 
tot elkaar.

Leiding hoeft geen afstand te houden tot bevers en 
welpen.

Leiding houdt altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.

(Bege)leiding houdt bij scouts en explorers 1,5 meter tot 
de jeugdleden en elkaar, óók bij sport, spel en bewegen.

ALGEMEEN

EHBO verlenen? Volg de richtlijnen van het Rode Kruis.

Informeer ouders, zodat zij afspraken met hun kind(eren) 
kunnen bespreken.

Respecteer dat niet iedereen kán of wil meedoen.

Scouting is geen openbare gelegenheid, daarom is het 
dragen van een mondkapje niet verplicht.

Alle overige activiteiten en bijeenkomsten gaan niet door.

BIJEENKOMSTEN

Bijeenkomsten, vergaderingen en trainingen op lokaal, 
regionaal en landelijk niveau gaan niet door.

Plan je bijeenkomst, vergadering of training online.

Klussen kan alleen als dit noodzakelijk is en met  
maximaal 4 personen. Dit kan niet tijdens opkomsten.

Na een opkomst gaat iedereen direct naar huis. Blijf niet 
hangen op of rondom het terrein. 

OPKOMSTEN

Leden komen zelf naar de groep. Ouders blijven bij hun 
fiets of in de auto en komen niet op het terrein.

Ouders blijven niet kijken en nemen niet deel aan 
activiteiten.

Geen uitjes, ook niet naar een plek waar je weinig contact 
hebt met anderen: beperk reisbewegingen.

Organiseer aankomst en vertrek, zodat iedereen afstand 
kan houden.

Spreid opkomsten zodat iedere speltak gescheiden kan 
draaien. Dat mag per ruimte (lokaal, veld, bos etc.).

Vermijd drukte, overweeg per speltak op aparte tijden 
te draaien.

Jeugdleden en speltakken vanaf 18 jaar hebben géén 
fysieke opkomsten of activiteiten. Organiseer online 
opkomsten. Tips op www.thuisopavontuur.nl

De opkomst vindt buiten plaats tenzij echt niet anders 
kan. Draai je binnen, zorg dan voor ventilatie door ramen 
en deuren open te zetten.

Zingen is niet toegestaan vanaf 13 jaar. Leiding bij bevers 
en welpen zingt niet mee. 

Let op de hygiëne bij eten, drinken en kookopkomsten.

Explorers van 18 jaar kunnen niet fysiek meedoen.

Jeugdleden t/m 17 jaar kunnen opkomsten houden. Er 
geldt geen maximum aantal leden per speltak.

Organiseer opkomsten zoveel mogelijk op en rondom 
het eigen terrein.

Wijs één of meerdere toezichthouders aan die aanwezig 
zijn bij de opkomst.

Houd bij welke kinderen / vrijwilligers aanwezig zijn.

Voorafgaand aan de opkomst er een gezondheidscheck.

Sanitair wordt voor en na de opkomst schoongemaakt. 
Zorg voor handzeep en papieren handdoekjes. 

Bereid opkomsten zoveel mogelijk thuis voor. Kort voor 
en na de opkomst voorbereiden en evalueren wordt 
beperkt tot het noodzakelijke.

Geef niet-leden de kans mee te doen met een opkomst.

EVENEMENTEN / ACTIVITEITEN / ACTIES

Groeps- en regioactiviteiten gaan niet door.

In 2020 vinden geen landelijke evenementen plaats.

Geen acties langs de deuren. 

JOTA-JOTI 2020 vindt alléén plaats als speltakactiviteit 
tijdens de opkomst. Hiervoor geldt: 

• Voorkom dat de JOTA-JOTI een groepsactiviteit of 
evenement wordt met meerdere speltakken.

• Geen regioactiviteiten en geen bezoeken aan groepen.
• Opkomsten alléén voor jeugdleden t/m 17 jaar.
• 18+ kan vanuit huis deelnemen.
• Deelnemen aan de JOTA-JOTI kan op vrijdag tot 22.00 

uur, zaterdag van 09.00-22.00 uur en zondag van 
09.00-22.00 uur. Het landelijke programma van JOTA-
JOTI vindt alleen plaats op zaterdag van 09.00 tot 22.00 
uur. De opening is op zaterdagochtend.

• Geen (late) avond- en nachtactiviteiten. 
Overnachtingen zijn niet toegestaan.

• Blijf met activiteiten alleen op en rondom het eigen 
terrein.

• Een externe radio zendamateur kan als leiding 
deelnemen na gezondheidscheck en op 1,5 meter 
afstand.

• Ga na de opkomsten direct naar huis, ook met de 
leiding en zendamateur(s).

• Alle regels voor opkomsten zijn van toepassing.
 
Deelnemende groepen ontvangen per e-mail meer 
informatie.

In de maatregelen is er één uitzondering: Scouting- 
opkomsten voor kinderen t/m 17 jaar kunnen doorgaan.

https://www.scouting.nl/downloads/corona-en-scouting
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/ehbo-verlenen-tijdens-corona/

