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Inleiding
T Skooltje Kinderopvang beschikt over een registratie en gebruikersvergunning van al haar
kinderdagverblijven. Houder draagt er zorg voor dat voor elk kindercentrum een registratie en
gebruikersvergunning wordt aangevraagd. Een kopie van de registratie en gebruikersvergunning is op
elk kinderdagverblijf aanwezig.
Accommodatiebeleid beleid t.a.v. van onderhoud en beheer accommodaties
Uitgangspunten.
Onze opvanglocaties zijn veilige goed geoutilleerde accommodaties, die voldoen aan de
kwaliteitseisen zoals gesteld in de Wet Kinderopvang.
•
Het onderhoud van de huurpanden wordt binnen gedeeltelijk verzorgd door T Skooltje
Kinderopvang en de verhuurder. Het buitenonderhoud is voor rekening van de verhuurder. Het
gedeelte waar T Skooltje Kinderopvang verantwoordelijk voor is wordt geregeld in het
onderhoudsplan.
•

De pedagogisch medewerkster draagt de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse zorg voor de in
gebruik zijnde inventaris

•

De pedagogisch medewerkster en directie draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand
houden van de accommodatie die er verzorgd uit ziet en zorgt er voor dat klachten verholpen
worden. Dit wordt geregeld in het beleid ten aanzien van klachten en wensen.

Beheer en onderhoud.
Het onderhoudsplan bevat een meerjarenplanning met betrekking tot het binnen- en
buitenonderhoud. Jaarlijks wordt verslag gedaan van de uitgaven uit het MJOP, wordt het
geactualiseerd en besproken met het team en de OC.
De meerjarenplanning dient als basis voor het vast te stellen budget voor het onderhoud van het
komende jaar en de prognoses voor de daarop volgende vijf jaar.
In eigen beheer heeft T Skooltje Kinderopvang de coördinatie van inkoop, verzekeringen, beheer van
investeringen en investeringswensen.
Aanpassing en verbouwing van de accommodatie.
Dit valt niet onder het onderhoudsplan.
Kleine aanpassingen/wensen kunnen door de directie rechtstreeks worden opgedragen. Elke locatie
heeft hiervoor een budget per groep.
Als er iets ingrijpends moet gebeuren aan de accommodatie wordt dit besproken met de verhuurder.
Als aanpassingen te maken hebben met een GGD of ARBO eis moet dit vermeld worden.
Deze aanpassingen hebben voorrang.
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Het beleid ten aanzien van tuinonderhoud.
Uitgangspunten:
Onze speelterreinen zijn veilig en bieden voldoende ruimte voor de verschillende spelfuncties die op
het terrein uitgeoefend moeten kunnen worden. Ze voldoen aan de eisen die gesteld worden in de
Wet Kinderopvang.
•
De directie draagt de verantwoordelijkheid voor het in stand houden van een tuin die veilig is en
aan kinderen voldoende uitdaging biedt.
•

De pedagogisch medewerkster draagt er zorg voor dat de tuin er verzorgd uitziet.

Onderhoudsplan.
Het tuinonderhoud van alle locaties wordt verzorgd door verhuurder en T Skooltje Kinderopvang.
Tot het standaard tuinonderhoud behoort:
•

Onkruid wieden

•

Snoeien

•

Zandbakzand verversen

Jaarlijks worden de speeltoestellen en zandbakken gecontroleerd op veiligheid.
De pedagogisch medewerksters dragen zorg voor het bijhouden van de logboeken met betrekking tot
de veiligheid van tuin en speeltoestellen.
Elk nieuw gekocht speeltoestel na 8-4-98 voldoet aan het Warenwetbesluit attractie- en
speeltoestellen.
In de tuin staan geen giftige planten.
Klachten.
Klachten over het onderhoud van de tuin kunnen aan T Skooltje Kinderopvang gemeld worden.
Aanpassing, verandering van de tuin.
In het onderhoudsplan is hiervoor geen budget gereserveerd. Veranderingen van de tuin moeten
overlegd worden met de directie. Op basis van een offerte wordt een beslissing genomen door de
directie.
Richtlijnen en behoeften t.a.v. van de situering van de locatie
De volgende richtlijnen en behoeften met betrekking tot de situering van de locaties voor
kinderdagopvang zijn van toepassing:
Stedebouwkundige aspecten.
De omgeving is kindvriendelijk, d.w.z:.
•

De ligging mag geen gevaar voor de gezondheid van de gebruikers opleveren.

•

Een kindercentrum ligt bij voorkeur in de eigen omgeving van de kinderen.

•

Bij een groter spreidingsgebied moet het kindercentrum goed bereikbaar zijn met openbaar
vervoer.
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Het kindercentrum moet met de fiets goed en veilig bereikbaar zijn. De drukke routes in de
omgeving moeten voorzien zijn van fietspaden. De fietstoegang van het kindercentrum mag niet
direct aan een drukke straat liggen.

•

Het kindercentrum moet ook met de auto bereikbaar zijn. Er moet een veilige plaats zijn waar in
en uit de auto gestapt kan worden.

Het gebouw, ligging en buitenruimte:
Kinderopvang geschiedt in speciaal voor kinderen gecreëerde ruimten, die voldoen aan de landelijke
kwaliteitsnormen van brandweer en Wet Kinderopvang voor wat betreft (brand)veiligheid en hygiëne.
Het omschreven programma van eisen voldoet aan bovenstaande normen.
De buitenruimte is standaard gesitueerd aan de groepsruimte kdv en er is tenminste 3,0 m² per kind
beschikbaar. Hekken zijn veilig en de poorten niet door kinderen open te maken. De tuin is zo
ingericht dat er passende spel en ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor kinderen van 0-4 jaar.
Visie op de accommodatie in relatie tot het pedagogisch beleid
T Skooltje Kinderopvang zorgt voor een omgeving die de gezonde ontwikkeling van kinderen kan
waarborgen. Kinderen moeten kunnen bewegen, spelen en ontdekken zonder dat daarbij de
veiligheid in het geding komt.
Ruimten en materialen zijn hierop ingericht en uitgekozen.
Richtlijnen bij uitbreiding van de organisatie.
Het gaat hierbij om de directe leefomgeving van de kinderen binnen de geboden kinderopvang. Bij
elke uitbreiding van bestaande locaties moet overwogen worden of de omvang nog acceptabel is. Dit
is ter beoordeling van de directeur.
De organisatie breidt uit als de vraag naar kinderopvang toeneemt.
Dit kan op twee manieren geschieden:
•

Bedrijven of particulieren kopen meer kindplaatsen

•

Schaalvergroting door overname van kindercentra in de stad of de provincie.

Uitbreiding met nieuwe locaties.
Er kan uitgebreid worden met een nieuwe locatie als er zoveel nieuwe kindplaatsen verkocht zijn dat
er een kindercentrum met minimaal twee groepen geopend kan worden.
Hoe groot een nieuw kindercentrum in een bepaalde wijk moet worden wordt bepaald door de vraag
op langere termijn.
Een nieuwe locatie kan een bestaand of een nieuw te bouwen pand zijn.
Bij uitbreiding met een nieuwe locatie worden de richtlijnen met betrekking tot de situering van een
kindercentrum, de toegankelijkheid evenals de kwaliteitseisen met betrekking tot de accommodatie in
acht genomen. Op basis hiervan worden bouwplannen gemaakt.
Nieuwbouwplannen worden eventueel samen met de diensten Ruimtelijke Ordening (RO-EZ) en
Onderwijs (OCSW) ontwikkeld.
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Functionele inrichting en middelen
de inrichting is afgestemd op de leeftijd van de kinderen
De ruimten, zoals gebruikt binnen T Skooltje Kinderopvang, zijn overzichtelijk ingedeeld. Het is
duidelijk welke ruimte slaap-, leef- en/ of speelruimte is. Iedere groep heeft een inrichting die
afgestemd is op de leeftijd van de kinderen.
Voor het onderhoud is het onderhoudsplan van toepassing.
De inrichting is afgestemd op de pedagogische visie
De Wet Kinderopvang geeft aan dat de groepsruimte minimaal 3,5 m2 per kind moet zijn. T Skooltje
Kinderopvang hanteert uiteraard deze ondergrens. Groepsruimten moeten groot genoeg zijn en
aangepast (qua inrichting en indeling) aan de ontwikkeling van het kind. De werkelijke grootte van de
groepsruimte moet ook beoordeeld worden in samenhang met de totale oppervlakte van het gehele
gebouw. Er is bijv. goed te werken met een groepsruimte die voldoet aan de minimumeis als er ook
nog veel (speel)ruimte is in de gang.
Groepsruimten zijn aangepast aan de ontwikkeling van het jonge kind. Dat wil zeggen, dat bij de opzet
van een nieuw kinderdagverblijf rekening wordt gehouden met de volgende aspecten:
• De kinderbedden en boxen voldoen aan de wettelijke eisen voor veiligheid en aan de ARBO eisen
•

De inrichting van de ruimte is ingesteld op de specifieke behoeften van de groep en het
individuele kind. Rustige en beweeglijke activiteiten moeten naast elkaar kunnen plaatsvinden,
zonder dat de kinderen elkaar storen.

•

In het kinderdagverblijf zijn de deuren voorzien van vingerstrips, de wasruimte is voor kinderen
afgesloten

•

Spelmateriaal wordt overzichtelijk aangeboden en past bij de leeftijd van het kind.

•

Elke groep heeft één of twee slaapkamers bij voorkeur gesitueerd aan de groep. Elk kind slaapt
zoveel mogelijk in hetzelfde bed.

•

In een verticale groep hebben ze indien mogelijk een slaapruimte met leeftijdgenootjes.

•

Elke groep beschikt over een keukenhoek en separaat daarvan een verschoonruimte met
aankleedtafel en toiletjes. Keukenkastjes en keukenladen zijn niet toegankelijk voor kinderen.

•

In het kindercentrum is een personeelsruimte en zo mogelijk een centrale keuken aanwezig.

•

Verder is aanwezig: een kantoor cq gespreksruimte, een wasruimte, toiletruimte, een
voorraadkast binnen, een schuurtje voor speelgoed buiten en een opbergkast voor
schoonmaakmiddelen.

•

Het is belangrijk dat de tuin een zandbak, een speelobject, gras en tegels heeft. Bovendien wordt
er op gelet dat er schaduwplekken zijn en dat de tuin goed afgeschermd is.

•

Bij inrichting en aankoop van inventaris is het belangrijk om te letten op de kwaliteitseisen.

Beheersing van bewakings- en meetapparatuur.
Er wordt geen bewakingsapparatuur gebruikt. Als meetapparatuur gebruikt T Skooltje Kinderopvang
koorts- en koelkastthermometers. Voor bewaking en beheersing van de juiste temperatuur zie
protocol Zieke kinderen en hygiëne en het protocol Voedselhygiëne. Beide protocollen zijn te vinden
in het handboek werkinstructies.
T Skooltje Kinderopvang
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HET SPEELTERREIN
Wat is een speelterrein?
Het KB spreekt over speelterreinen en speeltoestellen
Een speelterrein is een plaats met minstens één speeltoestel. Heb je als onthaalouder in je tuin een
schommel staan, dan wordt je tuin beschouwd als een speelterrein. Een speelterrein kan echter ook
van voorbijgaande aard zijn. Plaats je bijvoorbeeld een springkasteel in je tuin, dan creëer je een
tijdelijk speelterrein. Een speelterrein kan zowel buiten als binnen gelegen zijn.
Een speeltoestel is een bewegings- en/of klimtoestel, gemaakt voor het vermaak en de ontspanning
van de kinderen (en waarbij kinderen gebruik maken van de eigen energie om het te laten bewegen):
schommel, zandbak, wip, klimtoren, glijbaan, … Een speeltoestel kan verplaatsbaar zijn. Bijvoorbeeld:
een verplaatsbare wip binnen in de speelkamer, die je op warme dagen in de tuin zet zodat de
kinderen er buiten op kunnen spelen.
Wat valt niet als speeltoestel onder het KB?


Loopfietsjes, driewielers, kinderfietsen, ...



Elektrische speeltoestellen, speeltoestellen aangedreven door een motor.




Alle tenten, kampen, … die kinderen zelf al spelend bouwen.
Ze moeten natuurlijk wel voldoende veilig zijn!



Alle toestellen of speelgoed lichter dan 3 kilogram.



Speeltoestellen in een afgeschermd deel van het huis of in een afgezonderd deel van de tuin
en enkel bestemd voor privégebruik voor het gezin van de onthaalouder.

Algemene opmerkingen
Wees attent op de mogelijke risico’s van knopen en koordjes. Kinderen kunnen makkelijk ergens
blijven hangen door de knopen van hun jas of het koordje van hun sweater. Met koordjes bestaat een
risico op wurging.
Als je een plonsbadje in de tuin plaatst, is dit ook een ‘speeltoestel’. Overloop even hoe veilig het wel
is. Hou sowieso een oogje in ’t zeil als je de kinderen laat spetteren.
Een speelterrein veilig uitbaten
Verantwoordelijkheden van de opvang:


toezicht op een veilige bouw van de speeltoestellen in de tuin;



veiligheidsinspectie van het terrein en van de aanwezige toestellen;



gepast onderhoud van terrein en toestellen.

T Skooltje Kinderopvang
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Drie stappen naar een veilig speelterrein
Stap 1: Risico’s bepalen en analyseren

Werkwijze
Allereerst moet je op zoek gaan naar de risico’s die aanwezig zijn op je terrein. Een risico is de
mogelijkheid dat kinderen bij het spelen een letsel oplopen.

Hoe doe je dit?
1.

Stel de gevaren vast die verbonden zijn aan je speelterrein. Gebruik hiervoor de checklist op p.8.

2.

Maak vervolgens een inschatting van de risico’s die aan deze gevaren verbonden zijn:
aanvaardbaar of niet? Gebruik hiervoor de hieronder vermelde definities.

Je kan de risicoanalyse zelf opstellen of laten opstellen door een keuringsdienst, een fabrikant, ...
Risico’s: aanvaardbaar of niet?
Overloop alle ‘minpunten’ van de checklist (p.8-9-10) en maak een inschatting van de risico’s
verbonden aan deze gevaren. Risico’s kan je opsplitsen in 2 soorten: onaanvaardbare risico’s en
aanvaardbare risico’s.
Onaanvaardbaar risico
1.

Leidt tot een ernstig letsel.
Sommige risico’s zijn zo groot dat ze de dood tot gevolg hebben. Andere leiden tot blijvende
ongeschiktheid (bv. verlamming van de benen) of kunnen een blijvend letsel met zich
meebrengen (bv. twee afgebroken tanden). De omvang van de schade in de drie bovenstaande
voorbeelden is onaanvaardbaar en zeker te vermijden.

2.

Is onherkenbaar voor de kinderen.
Kinderen moeten risico’s kunnen herkennen. Ze stellen hun gedrag hierop af. Zijn de
ophangpunten van de schommel bijvoorbeeld uitgesleten, dan is er sprake van een
onherkenbaar risico. Een kind zal voor het schommelen nooit checken of de ophangpunten veilig
genoeg zijn.

3.

Verhoogt de speelwaarde niet.
Vermijd alle extra risico’s zonder verhoging van de speelwaarde. Een klimtoestel met scherpe,
uitstekende punten biedt geen extra speelplezier.

T Skooltje Kinderopvang
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Aanvaardbaar risico
1.

Leidt niet tot ernstige ongevallen
Risico’s kan je nooit volledig uitsluiten. Een blauwe plek of een geschaafde knie horen nu
eenmaal bij het spel van kinderen. Maar deze niet-blijvende letsels zijn makkelijk te verhelpen
met eerste hulp.

2.

Is herkenbaar voor de kinderen
Als kinderen op een klimtoren klauteren, weten ze dat ze kunnen vallen. Het risico is voor hen
herkenbaar. Daarom is een veilig ontworpen klimtoren op een geschikte ondergrond
aanvaardbaar als speeltoestel.

3.

Verhoogt de speelwaarde
Oudere kinderen gaan beter om met speeltoestellen dan jongere kinderen. Daarom kan de
moeilijkheidsgraad voor hen hoger liggen. Klimtorens voor oudere kinderen zijn bijvoorbeeld
hoger en avontuurlijker. Deze moeilijkheidsgraad biedt voor hen meer speelwaarde aan het
toestel. Voor oudere kinderen ligt het aanvaardbare risico in vergelijking hoger dan voor
jongere kinderen.

Algemene opmerkingen
Is de ondergrond waarop de speeltoestellen staan voldoende valdempend?
Beton of stenen tegels zijn onvoldoende valdempend.
Gras of zand kunnen buitenshuis volstaan als de valhoogte van het toestel beperkt is tot 1,5 m.
Tapijt of kunststof speeltegels volstaan binnenshuis als de valhoogte beperkt is (max.1 m).
Check elke keer of de ondergrond valdempend is als je het speeltoestel verplaatst.
Struiken met dorens niet op looproutes
Mogen struiken met dorens in de tuin staan?
Ja, als ze niet op die plaatsen staan waar druk gespeeld wordt, waar kinderen actief bezig zijn. Ze
mogen zich niet bevinden op de looproutes van de kinderen. Evalueer in de risicoanalyse of de
struiken op een voldoende rustige plek staan, buiten de normale looproutes.
Hou je risicoanalyse thuis ter beschikking
Informatie over de risicoanalyse, het onderhoud en het nazicht, bewaar je het best thuis. De
informatie moet altijd ingekeken kunnen worden.
Speeltoestellen uit de spelotheek
Je mag speeltoestellen ontlenen uit de spelotheek. Die speeltoestellen zouden in orde moeten zijn.
Toch moet je ook voor de plaatsing van dit speeltoestel een risicoanalyse uitvoeren.

T Skooltje Kinderopvang
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Stap 2: Risico’s vermijden of verminderen
Zijn er op het speelterrein onaanvaardbare risico’s, neem dan de juiste maatregelen om die risico’s te
verminderen of zelfs te voorkomen. Ga na of de gekozen maatregel niet voor nieuwe gevaren zorgt.

Werkwijze
Overloop de maatregelen in deze volgorde:
1.

Technische maatregelen m.b.t. het toestel:
Voer als eerste alle technische verbeteringen uit die de veiligheid van het toestel verhogen.
Pak ook onmiddellijk technische defecten (bv. onvoldoende stabiliteit, enz.) aan.

2.

Organisatorische maatregelen van het terrein:
Maak afspraken met de kinderen over de manier waarop ze kunnen spelen. Plaats grote
speeltuigen (bv. schommel) bij voorkeur aan de rand van de tuin. Zo worden de andere
spelactiviteiten niet belemmerd.

3.

Toezichthoudende maatregelen m.b.t. het speelterrein:
Zorg voor toezicht in de tuin, zodat de kinderen tijdig gewaarschuwd worden als ze
onvoorzichtig zijn in hun spel.

T Skooltje Kinderopvang
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Stap 3: Inspectie en onderhoud
Een veilig opgebouwd speelterrein vraagt om het nodige nazicht en onderhoud. Het bijhouden van
een inspectie- en onderhoudsschema is dan ook noodzakelijk. Bij eventuele problemen zal het
opvanggezin met dit schema kunnen bewijzen dat het speelterrein goed werd beheerd. De
onthaalouder houdt de informatie thuis beschikbaar. Geef elk speeltoestel zowel op het speelterrein
als in het logboek een eigen nummer. Deze vergemakkelijkt inspectie en het onderhoud. Maak
gebruik van de checklist en het logboek. Op p.12 zie je een voorbeeld van een ingevuld logboek. Dit
logboek is niet verplicht, maar is wel een handig hulpmiddel.
Werkwijze


Dagelijks Loop het speelterrein rond en blijf opmerkzaam voor onveiligheden: iets losgeraakt,
afgebroken of doorgezakt. Dit nazicht hoef je niet in je logboek te noteren. Zorg wel voor het
nodige onderhoud.
Wekelijks (bv. voor de start van de opvang op maandag). Controleer of het speeltoestel
functioneert zoals het moet, of het nog voldoende stabiel is, of de aanhechtingspunten nog in
orde zijn, ...
Minstens 1 keer per drie maanden (tenzij de fabrikant andere instructies voor het toestel
heeft meegegeven). Controleer het functioneren, de stabiliteiten de verbindingspunten en elementen van het toestel. Noteer dit in het logboek.
Minstens 1 keer per jaar Zorg voor een nauwgezette en uitgebreide technische controle van
de gehele veiligheid van de speeltoestellen. Let vooral op roest, houtrot en andere negatieve
effecten van weersinvloeden. Doe dit bij voorkeur in de lente, voordat de kinderen weer
volop buiten gaan spelen. Noteer het nodige in je logboek.







Speeltoestellen uit de spelotheek
Ontleen je speeltoestellen bij de spelotheek, bijvoorbeeld een glijbaan uit kunststof, dan ben je ook
verantwoordelijk voor de veiligheid van dit speeltoestel. Maak afspraken met de spelotheek over de
inspectie en het onderhoud.
Dit kan als volgt:


het regelmatig (dagelijks) nazicht wordt uitgevoerd door jou, eventueel met behulp van
een controlelijst die bij het toestel werd meegeleverd;



het onderhoud wordt uitgevoerd door de spelotheek, als het toestel terug in haar bezit
komt; de jaarlijkse controle wordt uitgevoerd door of in opdracht van de spelotheek.

Wordt een speeltoestel uitgeleend, dan bezorgt de spelotheek het best de volgende informatie:




handleiding en opstellingsinstructies (het verankeren, …);
de vereisten met betrekking tot de valhoogte, de vrije ruimte waarin die je moet voorzien
en de ondergrond;
een logboek met daarin de documenten betreffende de periodieke controles en het
onderhoud.

T Skooltje Kinderopvang
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Checklist bij stap 1:
Gevaren van het speelterrein
Om de gevaren die aanwezig zijn op je speelterrein goed in te
schatten, kan je het volgende formulier gebruiken ter controle
van het speelterrein. Je zal zien dat sommige vragen nogal
technisch van aard zijn. Het is raadzaam om iemand met
voldoende technische kennis van speeltuigen te raadplegen als
je hierover zelf weinig of niets weet.
DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;
IN ORDE: +

GEVAAR: -

NIET VAN TOEPASSING: 0

IK WEET HET NIET: ?

Het speelterrein
De omgeving

Oordeel

Opmerkingen

Oordeel

Opmerkingen

Oordeel

Opmerkingen

Het terrein is voldoende bereikbaar en
toegankelijk.

Het terrein
De omheining is bij voorkeur 1 m hoog en
vrij van scherpe randen en punten.
Er is geen rondslingerend materiaal.
De aanwezige planten zijn niet giftig.
Het terrein is voldoende verlicht.
De speeltoestellen hebben voldoende
ruimte ten opzichte van elkaar, de
omheining en andere toestellen aanwezig in
de tuin zoals bv. een tuinhuis.
Er zijn geen grote hoogte verschillen op het
terrein.

Beheer en onderhoud van het terrein
De tuin is goed nagekeken en onderhouden
(zie ook inspectie en onderhoud).
De tuin en de speeltoestellen zijn
afgestemd op de leeftijd en de
vaardigheden van de kinderen aanwezig in
de opvang.
T Skooltje Kinderopvang
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Checklist bij stap 2:
Gevaren van het speeltoestel
DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;
IN ORDE: +

GEVAAR: -

NIET VAN TOEPASSING: 0

Het speeltoestel

Oordeel

Opmerkingen

Oordeel

Opmerkingen

IK WEET HET NIET: ?

Er is voldoende valruimte rondom het
toestel.
Het toestel staat voldoende stevig en kan
niet omvallen.
Het toestel is juist gemonteerd.
Het terrein is voldoende verlicht.
Het toestel kan op alle steun- of hangpunten
het gewicht van een volwassene doorstaan.
De verbindingen, bouten, lasnaden, enz.
zijn in orde.
Het toestel is vrij van splinters,
oneffenheden, enz
De touwen, kabels en kettingen zijn in orde.
De rubber- en kunststofonderdelen zijn in
orde.
Het hout is in orde, het is niet verrot.
Het metaal is in orde.
Het toestel is niet met giftige producten
behandeld.
De bewegende delen functioneren.

Ondergrond van het speeltoestel
De ondergrond is aangepast aan de
valhoogte van het toestel.
-

Buiten: minder dan 1,5 m: gras. meer
dan 1,5 m: losse ondergrond.

-

Binnen: altijd op matten; max.
valhoogte steeds beperken tot 1
meter.
T Skooltje Kinderopvang
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De ondergrond is niet vervuild.
De ondergrond is niet beschadigd.
De laagdikte van het losse bodemmateriaal
(bijvoorbeeld zand) is voldoende.
Er is geen kuilvorming onder het toestel.

Checklist bij stap 3:
Inspectie en onderhoud van tuin en speeltoestellen
DE ANTWOORDMOGELIJKHEDEN ZIJN;
IN ORDE: +

GEVAAR: -

NIET VAN TOEPASSING: 0

Het speeltoestel

Oordeel

IK WEET HET NIET: ?

Opmerkingen

De zitjes van het speeltoestel zijn in orde en
voldoende afgerond (er is niets beschadigd, niets
losgekomen, er zijn geen scherpe hoeken).
De funderingen van het speeltoestel zijn in orde (ze
bevinden zich het best 10 cm onder het maaiveld,
steken niet boven het grondoppervlak uit, ze zijn
niet zichtbaar afgebroken).
Het speeltoestel staat voldoende stevig in de grond
vast en kan niet omkantelen.
Het speeltoestel kan op alle steun- en hangpunten
het gewicht van één volwassene dragen.
De randen en punten van het toestel zijn afgerond
(geen scherpe randen/punten).
De uiteinden van buizen zijn afgesloten met een
dop.
De bouten zijn voldoende afgezaagd of afgevijld (er
zijn geen uitstekende delen).
Alle bouten of moeren zijn aanwezig (er zijn er geen
afwezig).
Het hout is in orde (niet gesplinterd, afgesleten of
op een andere wijze beschadigd, er is geen sprake
van houtrot.
De kogellagers en bewegende delen zijn voldoende
gesmeerd.

T Skooltje Kinderopvang
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De treden, sporten, … zijn positief bevestigd:
ingewerkt in de zijwanden zodat deze niet vallen bij
loskomen van het bevestigingsmateriaal
(schroeven, spijkers, enz.).
De bodem rondom het speeltoestel is niet
beschadigd.
De verf zit nog voldoende vast.
Loskomende verf is een teken van roest bij metalen
toestellen.
Het speelterrein is opgeruimd, er ligt geen
rondslingerend materiaal.
Er blijven geen regenplassen in de tuin staan.

Logboek:
Inspectie en onderhoud speelterrein
Toestel:
Fabrikant:
Leverancier:
Installateur:
Nummer:
Datum
onderhoud

Geconstateerde
gebreken

Reparaties
uitgevoerd door

Vervangen
onderdelen

Leverancier
onderdelen

Geconstateerde
gebreken

Reparaties
uitgevoerd door

Vervangen
onderdelen

Leverancier
onderdelen

Toestel:
Fabrikant:
Leverancier:
Installateur:
Nummer:
Datum
onderhoud
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Toestel:
Fabrikant:
Leverancier:
Installateur:
Nummer:
Datum
onderhoud

Geconstateerde
gebreken

T Skooltje Kinderopvang

Reparaties
uitgevoerd door

Vervangen
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Leverancier
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onderhoud & logboek
Met onderhoud wordt in de wet het volgende bedoeld:
De werkzaamheden die men uitvoert om speelgelegenheden die men in beheer heeft in de toestand te
houden of weer in de toestand te brengen die men voor de invulling van hun functie nodig acht.
Bij een speelgelegenheid horen natuurlijk niet alleen speeltoestellen, onderhoud moet ook worden
voorzien voor de alle andere onderdelen van een speelplek zoals de infrastructuur, de beplanting,
afrastering en verlichting. Onderhoud is van groot belang om het speelplezier en veiligheid voor de
kinderen voor langere tijd te kunnen garanderen. Inspecties, preventief en correctief onderhoud en
logboekadministratie zijn hierbij belangrijk. Maak voor het onderhoud met alle betrokkenen een
onderhoudsschema waarin alle werkzaamheden worden aangegeven. Informatie over noodzakelijk
onderhoud moet u bij de levering van toestellen hebben ontvangen. Voor onderhoud aan
infrastructuur en groen kunt u ook het beste de leverancier raadplegen.
Specifieke aanwijzingen voor het onderhoud van vaak voorkomende materialen staat beschreven in
de onderliggende
pagina's: Onderhoud metaal, onderhoud hout, onderhoud kunststoffen en onderhoud bodemmaterial
en.
Logboek
Het bijhouden en bewaren van logboeken voor attractie- en speeltoestellen is al sinds de invoering
van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen (WAS) verplicht. Het hebben en bijhouden van
logboeken is van belang om aan te kunnen tonen dat beheerders voldoende aandacht schenken aan
de veiligheid van speeltoestellen, met veilige speeltoestellen tot gevolg. In een logboek staan alle
relevante gegevens van het toestel, het bijbehorende bodemmateriaal, de fabrikant of eventuele
importeur, de eigenaar en de beheerder. Alle onderhoudswerkzaamheden, de uitgevoerde inspecties
met de resultaten en de eventueel uitgevoerde reparaties moeten hierin worden opgenomen,
daarnaast ook de eventuele ongevallen die met het toestel zijn gebeurd. Hoe zo’n logboek er uit moet
zien is onderwerp van discussie geweest. Op 25 mei 2016 is de WAS van kracht geworden waarin er
geen vormvereisten meer zijn aan het logboek – de beheerder is nu vrij zelf te bepalen hoe
bijgehouden wordt dat inspecties, onderhoud e.d. zijn gedaan. Beheerders moeten dus nog steeds.
aantonen mbv. een actueel dossier dat deze goed beheer plegen. Een algemeen voorbeeld van een
logboek/actueel dossier kunt u als PDF downloaden.
Het logboek/actueel dossier is een belangrijk onderdeel van een eventuele controle door de NVWA.
Een controleambtenaar heeft , als toezichthouder op het Attractiebesluit, het recht om inzage in de
logboeken te eisen, een goede manier om te controleren of het onderhoud voldoet aan de
verplichtingen van het Attractiebesluit. Daarnaast kan het logboek een essentiële rol spelen bij
aansprakelijkheidsvraagstukken en geeft het dossier inzicht in alle maatregelen die u als beheerder
heeft genomen naar aanleiding van geconstateerde gebreken en bij eventuele ongevallen met een
specifiek toestel.
Inspecties
Als beheerder bent u volgens het Attractiebesluit verplicht er voor te zorgen dat alle toestellen goed
geconstrueerd en geïnstalleerd zijn, zodat er bij gebruik geen gevaar voor gezondheid en veiligheid
bestaat. Daarnaast moet de beheerder er voor zorgen dat het toestel gedurende de gehele periode
dat hij het toestel beheert veilig blijft. Tijdens de gehele gebruiksduur van het toestel op de
T Skooltje Kinderopvang
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speellocatie vormen de inspecties daarvoor de basis.
Door het opstellen van een inspectieschema kan dit belangrijke onderdeel van het beheer goed
gestructureerd worden, hierin geeft u de volgende onderdelen aan:
1. Wat moet er worden geïnspecteerd? Maak hier een complete lijs van. De logboeken en
gebruiksaanwijzingen van de toestellen kunnen daar een goede leidraad voor zijn. Geef hierbij
ook de instructies wat er moet worden gedaan bij klachten en/of geconstateerde gebreken.
Denk ook aan de andere voorzieningen zoals straatmeubilair, hekwerk, bodembedekking en
het groen.
2. Benoem iedereen die hierbij een taak heeft, door personen specifiek te benoemen bij de
diverse taken is er altijd duidelijk wie voor welke werkzaamheden verantwoordelijk is zodat
de kans kleiner is dat onderdelen van inspectie en onderhoud worden vergeten. Indien er
meerdere partijen betrokken zijn moet de taakverdeling duidelijk zijn zodat alle betrokkenen
precies weten wat er van hun wordt verwacht.
3. Maakt een duidelijk schema van wanneer er wat moet worden gedaan, in de norm EN 1176-7
(www.nen.nl) worden drie vormen van inspectie genoemd te weten:




De zeer regelmatige, visuele inspectie. Hierbij worden de toestellen en de speelgelegenheid
visueel geïnspecteerd op acuut onveilige situaties en bijvoorbeeld zwerfvuil verwijderd.
De functionele inspectie. Een uitgebreidere vorm van inspectie waarbij ook stabiliteit van het
toestel, beschadigingen, lagers en aanhechtingspunten worden gecontroleerd.
De jaarlijkse inspectie. Een uitgebreide grote inspectie waarbij alle onderdelen nauwkeurig
worden gecontroleerd, inclusief fundamenten.

Ter illustratie een globaal advies voor de frequentie van preventief onderhoud, gebaseerd op een
gemiddelde. De gebruiksintensiteit van de voorzieningen, mate van vandalisme, invloed van het weer
hebben allemaal invloed op de mate van het benodigde onderhoud. In de praktijk blijkt ook dat
kinderen toestellen vaak op verschillende manieren gebruiken en niet altijd zoals bedoeld is. Een
bekend voorbeeld hiervan is het dak van een speelhuisje wat als glijbaan wordt gebruikt. Het is
belangrijk dat daarvan melding wordt gemaakt bij het inspectieschema zodat er ook wordt
gecontroleerd op bijvoorbeeld splintervorming van het "glij oppervlak", denk ook hierbij aan de
ondergrond! Pas indien nodig altijd het inspectieschema aan de wijze van gebruik door de kinderen
aan!
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Aanbevolen frequentie

Onderhoudswerkzaamheden

Dagelijks

Controle op acute onveilige omstandigheden

Wekelijks

Los bodemmateriaal gelijkmatig verdelen
onder/bij toestel

1 a 2 maal per maand

Grasmaaien in groeiseizoen

iedere maand

Los bodemmateriaal aanvullen
Controle op beschadigingen van constructie
en bodem
Controle op bewegende delen van constructie
Controle op vervuiling
Controle op stabiliteit, stand en
draagvermogen
Smeren van lagers

ieder half jaar

Controle op aantasting van materiaal
Behandelen van houtrotgevoelige
plekken/onderdelen

ieder jaar

Controle verflagen
Kunststof in de was zetten
Gras bemesten en eventueel bij zaaien

om de 2 tot 4 jaar

Beitslagen opnieuw op aanbrengen
Lakverflaag opnieuw aanbrengen

Noteer alle controles, onderhoudsactiviteiten en reparaties altijd in het logboek van de
desbetreffende toestellen!
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