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1 Inleiding 
 

Tot 1 januari 2018 voerde ’T Skooltje Kinderopvang Helmond jaarlijks een risico-

inventarisatie uit, waarbij gebruik werd gemaakt van de risicomonitor, ontwikkeld door

VeiligheidNL en FCB, die zich richtte op gezondheid en op veiligheid.

Deze risicomonitor beschreef op het gebied van gezondheid allerlei situaties waarvan

beoordeeld moest worden hoe groot het risico was dat de situatie zich voor zou doen en

hoe groot de kans op ernstig letsel dan zou zijn. In geval van 

veiligheid werd aan de hand van een lijst met voorkomende scenario’s beoordeeld hoe

groot de kans was dat het betreffende scenario zou voorvallen en hoe groot de kans op

ernstig letsel zou zijn.

Voor de beoordeling werden alle ruimtes van het Kinderdagverblijf bekeken. Op basis

van de uitkomsten van de risicomonitor werd voor de situaties en scenario’s met een

groot kans op ernstig letsel een plan van aanpak opgesteld.

Vanaf 1 januari 2018 geldt de nieuwe Wet Innovatie en kwaliteit Kinderopvang (IKK).

Deze schrijft voor dat elke kinderopvangorganisatie een Veiligheid- en

gezondheidsbeleid heeft. Houder is van mening dat een Veiligheid- en 

gezondheidsbeleid alleen wordt uitgedragen en toegepast wanneer er binnen de

organisatie draagkracht is voor dit beleid. Om deze reden is het beleid opgesteld in

samenwerking met houder, pedagogisch medewerkers en de pedagogisch

beleidsmedewerker.

Het Veiligheid- en gezondheidsbeleid is met alle medewerkers besproken en het is voor

advies voorgelegd aan de oudercommissie van ’T Skooltje Kinderopvang Helmond.

Vervolgens zijn de ouders geïnformeerd over het Veiligheid- en gezondheidsbeleid en is

het op de website geplaatst.

Om het Veiligheid- en gezondheidsbeleid levend te houden, wordt deze tijdens elk

teamoverleg besproken. Dit gebeurt door specifieke onderdelen tussentijds door enkele

teamleden te laten evalueren en deze resultaten tijdens de team-overleggen met elkaar

te bespreken. Ook kan het zijn dat er onderdelen van het Veiligheid- en

gezondheidsbeleid geactualiseerd worden.

De evaluaties en eventuele aanpassingen worden minimaal vier keer per jaar verwerkt in

het Veiligheid- en gezondheidsbeleid of in de bijbehorende plannen van aanpak grote

risico’s. De houder bespreekt dit ook met de oudercommissie. Vervolgens worden

evaluaties en eventuele aanpassingen middels de nieuwsbrief 

aan de ouders gecommuniceerd.

Stagiairs worden door hun begeleider geïnformeerd over de evaluaties en aanpassingen.

In dit Veiligheid- en gezondheidsbeleid zal aandacht worden besteed aan grote en kleine

risico’s. Van de grote risico’s laten we zien hoe we de kinderen daartegen zullen

beschermen en bij de kleine risico’s ligt de nadruk op het leren omgaan van de kinderen

met die risico’s. Vervolgens komt de lichamelijk gezondheid door gezonde voeding,

alsmede door bewegen aan bod. Aandacht voor hygiëne speelt daarbij een rol.

Waar in het Veiligheid- en gezondheidsbeleid ‘ouder’ wordt gebruikt, kunt u ouder(s)/

verzorger(s) lezen. Dit geldt tevens voor ‘hij’ in plaats van ‘hij/zij’. Omdat 100% van de

pedagogisch medewerkers vrouw is, maken we in dit geval gebruik van de woorden

‘medewerkster’, ‘leidster’ en ‘zij’.
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2 De vier basisdoelen/ opvoedingsdoelen 
 

In het pedagogisch beleidsplan staan de vier opvoedingsdoelen om elk kind tot ‘groei en

bloei’ te kunnen brengen beschreven. 

Deze zogenaamde basisdoelen sluiten aan bij het huidige- en toekomstige functioneren

van kinderen.

 

Deze doelen zijn:

een gevoel van emotionele veiligheid;

gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties;

gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties;

de kans om zich de waarden en normen, de cultuur van een samenleving, eigen te

maken, socialisatie.

Deze opvoedingsdoelen vormen de basis van ons pedagogisch beleidsplan. Voor meer

informatie hierover verwijzen we dan ook naar ons Pedagogisch Beleidsplan. Alle

aspecten die in dit Veiligheid- en gezondheidsbeleid beschreven zijn, zijn verweven in de

manier waarop ’T Skooltje Kinderopvang Helmond aan deze pedagogische doelen werkt.

Naast het pedagogisch beleid zijn er protocollen, handreikingen of richtlijnen opgesteld

om de veiligheid en gezondheid van de kinderen op ’T Skooltje Kinderopvang Helmond

te waarborgen.
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3 Missie en Visie 
 

Missie:

’T Skooltje Kinderopvang Helmond staat voor kinderopvang waar vanuit passie gewerkt

wordt om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en

verzorging van kinderen . Het spelenderwijs experimenteren en ontdekken is hierbij van

groot belang. Een uitdagende omgeving en het leren omgaan met kleine risico’s vormen

daarin een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt

de basis van dit alles.

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:  

kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

kinderen af te schermen van grote risico’s

kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s 

Visie:

Binnen ons kinderdagverblijf staat een goede en gezonde ontwikkeling van het kind

centraal.

Deze ontwikkeling vindt plaats in een veilige omgeving, die onze medewerkers

verzorgen. Er heerst een pedagogisch klimaat waar ruimte is voor zowel

groepsopvoeding als individuele ontplooiing. Buiten de dagelijkse verzorging hechten wij

er veel waarde aan dat de omgeving een stimulans biedt voor de kinderen om zich zowel

lichamelijk als sociaal-emotioneel, creatief, taalvaardig en verstandelijk te ontwikkelen.

Hiermee spelen we in op de natuurlijke drang van kinderen om zich te ontwikkelen. Elk

kind ontwikkelt zich op zijn eigen wijze, in zijn eigen tempo en vooral naar eigen

behoeften. Om zich optimaal te kunnen ontwikkelen vinden wij het dan ook erg belangrijk

een kind vooral (zelf)vertrouwen en veiligheid te kunnen bieden.

Onze visie op kinderopvang:

Zoals al eerder vermeld, streven wij ernaar om kwalitatief goede en verantwoorde

kinderopvang te bieden. Binnen deze opvang willen wij voor de kinderen een omgeving

creëren, waarin elk kind zich kan ontwikkelen. 

Hierbij vinden wij het erg belangrijk dat de omgeving voldoende uitdaging biedt, maar

tegelijkertijd ook veiligheid. Met omgeving bedoelen we alles waar het kind mee te

maken krijgt: de accommodatie, de verdeling in de groep, de 

andere kinderen en de leiding.

Met veiligheid bedoelen we niet alleen een veilige inrichting en veilig speelgoed, maar

ook de figuurlijke veiligheid die de leidster dient te bewaken door het kind geborgenheid

en bescherming te bieden op de momenten dat het kind dit nodig heeft.

Verder hechten wij veel waarde aan communicatie/samenwerking met ouders. Wij zijn

van mening dat er door open communicatie een optimale afstemming kan plaatsvinden

over de opvoeding van de kinderen.

Onze missie

’T Skooltje Kinderopvang Helmond is partner van ouders in de ontwikkelingsgerichte

begeleiding van kinderen tot 4 jaar. ’T Skooltje Kinderopvang Helmond geeft kinderen de

ruimte om in de omgeving waar zij wonen te spelen, te leren en te genieten en geeft

ouders de mogelijkheid zorg en arbeid te combineren.
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Algemene visie van ’T Skooltje Kinderopvang Helmond

BASIC.

Terug naar waar het allemaal om draait. Terug naar het begin. Geen ingewikkelde

urenconstructies, geen mooie praatjes, geen extra services zoals

boodschappendiensten, kappers en zwemlessen.

Gewoon kinderopvang. Persoonlijk. Zoals het hoort. Zoals het in eerste instantie ooit is

begonnen en zoals het weer moet worden. Vanuit de organisatie, vanuit de ouders en

vanuit het kind.

Door die gedachte en de drie aspecten is de algemene visie ontstaan.

“Een kleinschalig, hoogwaardige kwaliteit kinderopvang aanbieden waarin organisatie en

ouders persoonlijk betrokken zijn en een fijne werkomgeving ontstaat voor de

pedagogisch medewerkster. Zodra dat in balans is, ouders tevreden zijn en de

werknemers iedere dag blij naar hun werk komen. kan men pas een veilige, fijne en

vertrouwde omgeving creëren voor het kind, dat te allen tijden centraal staat.”

Wij bieden opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 jaar tot 4 jaar. Wij streven ernaar om

dit op een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige manier te doen. Bij onze diensten

staat het welbevinden van de kinderen voorop.

Doel

’T Skooltje Kinderopvang Helmond vindt het belangrijk dat kinderen kleine en natuurlijk

verantwoorde risico’s moeten kunnen lopen, zodat kinderen uitdagingen hebben en

belangrijke leermomenten ervaren. Binnen de afgesproken grenzen moet elk kind de

kans krijgen ervaring op te doen. Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en

willen de wereld om zich heen ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Wanneer

kinderen een te groot risico nemen wordt aan de kinderen uitgelegd waarom iets niet kan

of mag. We proberen kinderen zelf hierin mee te laten denken. Bijvoorbeeld: “Mag je

binnen rennen?” “Waarom mag je binnen niet rennen? “ Pedagogisch medewerkers

oefenen veilig gedrag met de kinderen. Dit wordt gedaan door voordoen, samendoen en

zelf te oefenen/ontdekken. Veel herhalen is hierbij van belang.

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten

aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor

voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 

1)  het bewustzijn van mogelijke risico’s, 

2)  het voeren van een goed beleid op grote risico’s 

3)  het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. 

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen

onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.        
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4 Omgang met grote risico's 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen

leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de

risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en

gezondheid. Per categorie hebben we belangrijke risico’s benoemd met de daarbij

behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te

beperken. Voor de overige risico’s verwijzen we naar de complete risico-inventarisaties

en verslagen die in februari 2017 zijn uitgevoerd. 

Fysieke veiligheid

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote

risico’s:

4.1.1          Vallen van hoogte

Genomen maatregelen zijn:

Er mag niet in kasten, op banken, op tafels en op stoelen geklommen worden.

Ook mag er niet op de omheining (hek) geklommen worden.

Niet weglopen bij baby´s die in de box liggen als het deurtje niet dicht is.

De hoge box wordt alleen gebruikt voor kinderen die nog niet kunnen staan/lopen.

Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box;

Er wordt goed gelet op de combinatie kind - kinderstoel, waarbij gekeken wordt in

hoeverre het kind zelfstandig kan zitten (gebruik wel/geen stoelverkleiner / beugel /

tuigje) en in hoeverre het kind rustig kan zitten (wel / niet naast de pedagogisch

medewerker plaatsen). Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de

kruisband in de stoel zit;

Niet weglopen bij baby´s in hoogslapers als het deurtje niet dicht is;

Kinderen die kunnen staan mogen alleen in lage bedjes te slapen worden gelegd, of

in hoge bedjes met een dakje;

Niet weglopen bij kinderen die op de aankleedtafel liggen;

Verschoonspullen worden binnen handbereik op de aankleedtafel gelegd, om te

voorkomen dat de pedagogisch medewerker het kind onbeschermd op de

aankleedtafel achterlaat

Speelmateriaal zoals fietsjes e.d. worden gebruikt op het bestrate gedeelte van het

buitenterrein. De pedagogisch medewerkers letten er op dat er niet gefietst wordt

onder of in de buurt van de speeltoestellen (i.v.m. vallen op fietsje).

4.1.2          Verstikking 

Genomen maatregelen zijn: 

 

Snijd druiven, cherrytomaten en vergelijkbaar groente en fruit in kleine stukken

zolang kinderen nog geen 5 jaar oud zijn.

Snijd knakworstjes in de lengte door en in stukjes die niet langer zijn dan 1

centimeter zolang kinderen nog geen vijf jaar oud zijn.

Kinderen mogen niet rond lopen of liggen tijdens het eten, ook al gaat het om iets

kleins als een soepstengel.

Kinderen mogen geen koorden om de nek of andere plaats op het lichaam dragen.

Capuchon touwtjes moeten vast zitten of verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze

touwtjes blijven hangen en stikken. Pedagogisch medewerksters zijn bevoegd losse
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touwtjes uit kleding te halen.

Laat de kinderen rustig zitten tijdens het eten, om verslikken te voorkomen.

Bij traktaties wordt geen gevaarlijk snoepgoed (wat verstikkingsgevaar kan

opleveren) uitgedeeld aan de kinderen.

Spenen worden regelmatig gecontroleerd op scheurtjes. Aan ouders wordt

gevraagd de speen regelmatig te vervangen.

Er wordt speelgoed gebruikt dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit

betekent o.a. dat er geen speelgoed dat verstikkingsgevaar op kan leveren wordt

gebruikt bij de baby’s. Kinderen jonger dan 3 jaar laten wij alleen onder toezicht

spelen met speelgoed kleiner dan 3,5 cm. Zorg dat kleine kinderen gescheiden van

de grotere kinderen spelen. De groten kunnen bijvoorbeeld aan de tafel spelen, 

zodat de kleintjes er niet bij kunnen. Als er speelgoed is waar de kleintjes echt niet

aan mogen komen, laat de oudere kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar

bed zijn. Als grote en kleine kinderen samen spelen, gebeurt dit met het speelgoed

voor de jongere kinderen.

De pedagogisch medewerkers controleren zelf regelmatig het speelgoed.

Speelgoed dat niet veilig is (stuk, beschadigd, afbladderende verf, losse stiksels of

touwtjes bij stoffen speelgoed) wordt gerepareerd of weggegooid. Bij aanschaf van

nieuw speelgoed wordt goed gekeken of speelgoed veilig is.

Laat baby´s op hun rug slapen (tenzij ouders schriftelijke toestemming hebben

gegeven voor buikslapen).

Gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar een goed passende slaapzak.

Er worden geen kussentjes gebruikt in de bedjes, alleen een hydrofiel onderlegger.

De slaapkamertjes worden niet als opslagruimte gebruikt: er worden geen losse

materialen neergezet, maar deze worden in kasten opgeborgen. Op deze manier is

de kans op vallen of verstikking kleiner

Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch medewerker of

er geen zwerfvuil op het terrein (of in de zandbak) ligt. De pedagogisch medewerker

controleert ook of er geen kleine voorwerpen op het terrein liggen.

4.1.3          Vergiftiging

Genomen maatregelen zijn:

Op de groepsruimte bevinden zich geen schoonmaakmiddelen m.u.v. afwasmiddel.

Deze staat hoog in de kast. Na gebruik wordt deze direct terug gezet.

Medicijnen worden bewaard buiten bereik van kinderen (indien nodig in de

koelkast).

Schoonmaakmiddelen, andere giftige stoffen en plastic zakken worden buiten bereik

van kinderen bewaard (in een hoge (>1.35m) afsluitbare kast of in een kastje met

beveiliger). De kast wordt na gebruik altijd afgesloten.

Echte schoonmaakwerkzaamheden worden gedaan wanneer de kinderen niet

aanwezig zijn op de groep.

Op de locatie is de Gifwijzer aanwezig. Deze hangt op een duidelijk zichtbare

plaats. In de Gifwijzer is te lezen welke stappen moeten worden genomen bij

(mogelijke) vergiftiging. In geval van vergiftiging wordt echter altijd 112 gebeld met

de vraag om advies.

Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch medewerker of

er geen zwerfvuil op het terrein (of in de zandbak) ligt. De pedagogisch medewerker

controleert ook of er geen kleine voorwerpen op het terrein liggen.

Er zijn geen giftige of stekelige planten of begroeiing rondom of op het speelterrein

4.1.4          Verbranding
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Genomen maatregelen zijn:

Mochten er hete dranken geschonken worden voor ouders tijdens een speciale

gelegenheid dan wordt deze drank in de handen van ouders gegeven en hun

verzocht de veiligheid in acht te nemen.

De pedagogisch medewerksters drinken thee of andere hete dranken aangelengd

met water om het te laten afkoelen.

De bekers met warme dranken staan altijd hoog op de bar aan de achterzijde.

De waterkoker staat in de hoek waar de kinderen niet makkelijk bij kunnen. Het

snoer van de waterkoker hangt niet los, deze wordt na gebruik opgerold.

Elektrische apparaten worden zo opgesteld dat ze niet bereikbaar zijn voor

kinderen.

Kinderen mogen niet in de keuken komen of zij komen in de keuken onder

begeleiding van een pedagogisch medewerkster.

De kinderen weten de betekenis van de rode en de blauwe kleur op de kraan. Er is

altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig bij het opendraaien van de kraan in

de keuken en bij de verschoontafel.

Er worden geen kinderen op schoot genomen wanneer koffie of thee wordt

gedronken;

De heetwaterkraan in de toilet van de kinderen is buiten werking. Zorg dat er geen

opstapmogelijkheden voor kinderen bij de heetwaterkraan staan in de keuken en

verschoonplek;

Om verbranding van de zon te voorkomen wordt er een hitteprotocol gehanteerd;

4.1.5          Verdrinking

Genomen maatregelen zijn:

In de zomer wordt er bij warm weer gebruik gemaakt van opblaasbadjes. Wanneer

er opblaasbadjes staan is er altijd een pedagogisch medewerkster aanwezig die

voortdurend toezicht houdt.

Pedagogisch medewerksters spreken onderling af wie er op de kinderen in het

badje let. Nadat het badje gebruikt is wordt het water uit het opblaasbadje gehaald.

Vervolgens wordt het opblaasbadje schuin neergezet, zodat er geen regenwater in

kan komen en blijven staan.

4.1.6          Fysieke Veiligheid

Ten aanzien van fysieke veiligheid heeft ’T Skooltje Kinderopvang Helmond er alles

aangedaan om die grote risico’s tot een minimum te beperken:

Zo zijn de tuinen omheind en worden het hek aan de voorkant gesloten en zit de

klink aan de achterkant van het hek. Kinderen zijn nooit alleen in de voortuin, enkel

onder toezicht.

De deuren naar buiten zijn op ‘’T Skooltje Kinderopvang Helmond beveiligd door

hoge klinken.

Er wordt nooit gebruik gemaakt van open vuur en alle warm water kranen zijn

beveiligd met  een maximum temperatuur waar kinderen zich niet aan branden. 

Alle ramen worden alleen in kiepstand  geopend, waardoor kinderen niet door het

raam naar buiten kunnen vallen.

Schoonmaakmiddelen staan alleen in de centrale keuken in het hoogste kastje,

waardoor vergiftiging voorkomen wordt. Tassen van pedagogisch medewerksters

worden altijd in de kast opgeborgen. De keuken is altijd afgesloten met een hekje en

kinderen mogen daar ook niet binnen komen.

Alle deuren hebben safetystrips. 

Alle bedjes voldoen aan de laatste veiligheidsnormen.
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Er is geen water in de buurt en zwembadjes worden eventueel met een bodempje

water gevuld, waar  kinderen onder toezicht in kunnen spelen. Wij geven echter de

voorkeur aan een sproeier en een klein teiltje met water, dit in verband met de

hygiëne en veiligheid.

Er is altijd toezicht aan tafel bij de eetmomenten. Dit om verstikking te voorkomen.

Er is altijd voldoende toezicht bij het slapen. We hanteren strenge regels bij het

slapen ter preventie van wiegendood.

4.2          Sociale Veiligheid

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote

risico’s:

4.2.1      Grensoverschrijdend gedrag

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen hanteren we het o.a. vierogenprincipe

(verderop in dit beleid toegelicht) 

Genomen maatregelen zijn:

In hoofdstuk 5.2 en het vier ogen beleid is beschreven hoe omgegaan wordt met

grensoverschrijdend gedrag.

Bij signalen van grensoverschrijdend gedrag wordt het protocol gevolgd van de

meldcode met afwegingskader. Deze is te vinden in het Draaiboek op de groep en

onder downloads op de site.

Tijdens het teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een

open aanspreekcultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te

spreken en elkaar feedback te geven op elkaars handelen;

In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd

hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo

weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is;

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring);

We werken met het vierogenprincipe;

Medewerkers kennen het vierogenprincipe; 

Het vierogenprincipe wordt nageleefd;

Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenprincipe niet goed

wordt nageleefd door hun collega’s;

Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed;

Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt

vermoed;

4.2.2      Kindermishandeling

Met betrekking tot kindermishandeling wordt met regelmaat aandacht besteed aan de

verbeterde meldcode kindermishandeling met afwegingskader en is zodoende bekend bij

elke pedagogisch medewerkster. In groepsoverleg bespreken we mogelijke signalen en

vervolgstappen. 

Genomen maatregelen zijn:

protocol  meldcode met afwegingskader. Deze is te vinden in het Draaiboek op de

groep en onder downloads op de site.

De medewerkers zijn op de hoogte van de meldcode met afwegingskader en wordt

in de praktijk toegepast;

Tijdens het teamoverleg wordt regelmatig over de meldcode met afwegingskader 

gesproken 

De leidinggevende heeft de training voor aandachtsfunctionaris gevolgd;

Indien nodig wordt er op de groep gebruik gemaakt van een

registratie/observatieformulier . Het formulier dient ervoor om de zorgen over een
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kind te registeren. Hierdoor krijg je als pedagogisch medewerker inzichtelijk over

welke bijzonderheden/opvallendheden het gaat. Hoe vaak en wanneer dit voorkomt

en of je dit wel/niet met de ouders bespreekt en zo ja hoe zij hierop reageren;

4.2.3      Vermissing

’T Skooltje Kinderopvang Helmond heeft een protocol ‘vermissing’, wat bij pedagogisch

medewerksters bekend is en datzelfde geldt voor het ‘calamiteiten en onverwachte

gebeurtenissen’ beleid. 

Genomen maatregelen zijn:

Protocol vermissing kind. In dit protocol staan de richtlijnen voor de handelswijze die

de medewerkers van ’T Skooltje Kinderopvang Helmond volgen wanneer een kind

vermist wordt tijdens de opvang. Deze is te vinden in bijlage 1.

De deuren dienen altijd gesloten te zijn zodat kinderen niet ongemerkt naar buiten

kunnen; 

Het hek van de buitenruimte dient altijd gesloten te worden zodat kinderen niet

ongemerkt van het buitenterrein kunnen;

4.2      Gezondheid

Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote

risico’s:

Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen

= kruisbesmetting)

Voedselinfectie of voedselvergiftiging

Infectie via water (legionella)

Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)

Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)

Verspreiding 

van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de volgende 

manieren:

4.2.1          Verspreiding via de lucht

1. Hoest- en nies discipline.  

Het hoest- en niesdiscipline is te vinden in bijlage 2

2.Ventileren en luchten.  

De groep wordt dagelijks geventileerd volgens het onderstaande ventilatiebeleid.

Ventileren  

 

Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht vervangt de binnenlucht

die verontreinigd is door het continu vrijkomen van vocht, geurstoffen en andere gassen,

micro-organismen en zwevende deeltjes fijnstof.

Luchten 

 

Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnenlucht door het wijd

openzetten van ramen en/of buitendeuren. Luchten hoeft niet langer te duren dan een

kwartier. Bij koud of winderig weer zijn een paar minuten al genoeg. De temperatuur

binnen is dan snel weer op peil. Een kortdurende afkoeling veroorzaakt geen

verkoudheid of andere ziekte. Maar luchten is geen vervanging van ventilatie. Luchten

dient alleen voor het verhelpen van een tijdelijke verslechtering van kwaliteit van de lucht

door een kortdurende bron van extra verontreiniging.

Afspraken met betrekking tot ventileren en luchten:  

Tijdens de bouw is gelet op voldoende voorzieningen om te ventileren in alle

verblijfsruimten (groepsruimten, slaapkamers, enz.). Ventilatievoorzieningen zijn
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ramen, roosters of een mechanische installatie. Voldoende betekent geschikt voor

genoeg ventilatie onder alle omstandigheden: dag en nacht, hitte en koude, bij volle

bezetting, enz.

Zet bij binnenkomst de mechanische ventilatie in de stand die zorgt dat het CO 2 -

gehalte laag genoeg blijft. Meestal is dit de hoogste stand.

Co2 gehalte is af te lezen op de co2 meters.

Open bij het gebruik van ruimten zoveel mogelijk ramen en roosters, die zich meer

dan 1.80 meter boven de vloer bevinden. Dit is vooral belangrijk als er geen

mechanische luchttoevoer is.

Lucht de ruimten tijdens bewegingsspelletjes, stofzuigen, bed opmaken en andere

activiteiten die stof of verontreiniging verspreiden en wanneer er geen kinderen

aanwezig is, tijdens openingstijden.

Ventileer ook wanneer er niemand aanwezig is, bijvoorbeeld in de nacht en in het

weekend. Zet de ventilatie nooit uit maar laag. Lucht ’s morgens vroeg de ruimten

die ’s nachts eventueel niet geventileerd zijn.

Voorkom tocht wanneer kinderen aanwezig zijn in de ruimte.

Zet alle open ramen en roosters op een kleinere kier als er tocht optreedt.

De luchttoevoer blijft verdeeld over veel kleine openingen waardoor er minder snel

hinder optreedt.

4.2.2          Verspreiding via de handen

1.Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier.

2.Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen. Handhygiëne

en persoonlijke hygiëne is te vinden in bijlage 3.

4.2.3          Via voedsel en water

1.Voedsel/water, hygiëne en voedsel-/waterveiligheid.  

We werken volgens de ‘Hygiënecode voor kleine instellingen’ van de Brancheorganisatie

Kinderopvang. In bijlage 4 zijn de belangrijke regels opgenomen om risico’s met

betrekking tot voeding en drinken te voorkomen

4.2.4          Via Oppervlakken (speelgoed)

1. Goede schoonmaak.  

Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd. Daarnaast werken we volgens

de schoonmaakschema’s op de groep. Zie bijlage 5.
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5 Omgang met kleine risico's 
 

We willen kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden waarbij uitdaging in de directe

omgeving van kinderen een voorwaarde daarvoor is. Met ontdekken en uitproberen

ontwikkelen kinderen zich. Het bieden van uitdaging enerzijds en het creëren van

veiligheid anderzijds kunnen met elkaar in conflict komen. Het is zoeken naar een balans

tussen ontwikkelingskansen enerzijds en veiligheid anderzijds. Zonder oefening (en dus

ook vallen) leer je niet fietsen. Zonder mes leer je niet je boterham smeren en zonder

schaar leer je niet knippen. Een bult, een schaafwond of iets 

dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:

Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid

Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen

Het vergroot sociale vaardigheden

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal

wetenschappelijk onderzoek toont aan 

dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van kinderen.

Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen,

ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen

cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle

situatie zich opnieuw voordoet.

Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief

leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee

gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te

vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn

voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.

Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale

gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen

staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties

herkennen van speelmaatjes.

Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen,

rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van

essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en

lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich

ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst

(Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen).

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen

hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om

risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens

spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken

over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen

dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn

daarom goede afspraken met 

kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het

wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond

tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer
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mogen spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien. 

De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld

voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in

periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 
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6 Risico inventarisatie 
 

Tot in 2017 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan

de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht.

De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. De uitkomsten van de risico-

inventarisaties zijn op de locaties terug te vinden , evenals het hieruit volgende actieplan.

Vanaf 2018 zullen we de risico’s op een andere wijze in kaart brengen, namelijk aan de

hand van de QuickScans in de nieuwe Risicomonitor.

Gedurende het hele jaar werken wij met het hele team aan de Quickscans. We voeren

deze uit en brengen zo alle risico’s in kaart met daarbij behorende maatregelen en

acties. We hanteren hiervoor een planning. Omdat de Quickscans via risicomonitor pas

halverwege januari 2018 beschikbaar waren, hebben we deze het afgelopen jaar

uitgevoerd.

Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid

’T Skooltje Kinderopvang Helmond heeft als uitgangspunt dat de ruimtes (zowel binnen

als buiten) van het kinderdagverblijf veilig moeten zijn en tegelijkertijd een uitdaging

moeten bieden. Daarom wordt continu goed overwogen of een veiligheidsrisico 

aanvaardbaar is, of dat er maatregelen moeten worden genomen. De genomen 

maatregelen gelden voor heel ’T Skooltje Kinderopvang Helmond.

Preventieve maatregelen op het gebied van gezondheid

Kinderen die de opvang bezoeken kunnen in contact komen met infectieziekten. Om dit

risico zo klein mogelijk te 

houden, heeft ’T Skooltje Kinderopvang Helmond een aantal protocollen m.b.t. ziekte en

hoe om te gaan met ziektekiemen. Hierin staat o.a. beschreven in welke gevallen een

kind het kinderdagverblijf niet mag bezoeken en hoe de pedagogisch medewerkers

moeten handelen in geval van ziekte. Tevens nemen we preventieve 

maatregelen (m.b.t. de overdracht van ziektekiemen, het binnenmilieu, het buitenmilieu

en (het uitblijven van) medisch handelen) die de gezondheid van alle kinderen, ouders

en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.

Protocollen en werkinstructies

Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf juist op te

kunnen volgen en uit te kunnen voeren, zijn er verschillende protocollen opgesteld. Op

deze manier worden Pedagogisch medewerkers en overig personeel instaat gesteld om

het veiligheids- en gezondheidsbeleid op de juiste manier vorm te geven en uit te 

voeren.

Protocol ongevallen

Protocol calamiteiten

Ontruimingsplan

Vierogenprincipe (benoemd in PBP)

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld

Beleid zieke kinderen

Geneesmiddelen en medicatiebeleid

Protocol veilig slapen & Protocol preventie wiegendood

Instructie handenwassen en persoonlijk Hygiënebeleid

Hoest- en niesdiscipline

Accomedatie en milieubeleid
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Voeding en Hygiene beleid

Enz. enz.
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7 Thema's uitgelicht 
 

In dit hoofdstuk beschrijven we uitgebreid een aantal thema’s. In de eerste paragraaf

gaan we in op hoe wij 

handelen bij het zien van grensoverschrijdend gedrag. Opvolgend wordt in de tweede

paragraaf ingegaan op hoe 

wij het vierogenprincipe in de praktijk toepassen. Tot slot beschrijven we in paragraaf 3

hoe wij de 

achterwachtregeling inzetten 

 

 
7.1 Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact

hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan

ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende 

maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat

te doen als we merken dat het toch gebeurt:

Tijdens groepsoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een

open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.

In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd

hoe je  met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo

weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.

 

Daarnaast leren we kinderen om aan te geven wat ze niet fijn vinden en helpen

onze jonge kinderen om dat te uiten. We helpen ze mondiger te maken op

momenten dat dit nodig is.

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en

worden ingeschreven in het personenregister.

We werken met een vierogen-beleid.

Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt

vermoed.

We hebben met het hele team de cursus MELDCODE en de aanvullende cursus

werken met het afwegingskader gevolgd en dit houden we up-to-date. Ook hebben

we allemaal de app MELDCODE op onze telefoon staan. Deze kunnen we altijd

raadplegen bij vragen.

 

 
7.2 Vierogenprincipe

Dit principe beschrijft waaraan op locatie moet worden voldaan m.b.t. het

vierogenprincipe en geeft aanwijzingen voor de praktische kant ervan.

Werkwijze

Wettekst

‘De houder van een kindercentrum organiseert de dagopvang op zodanige wijze dat de

beroepskracht of de 

beroepskracht in opleiding de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien
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of gehoord kan worden door een andere volwassene’.

De houder moet ‘de oudercommissie in staat hebben gesteld advies uit te brengen over

het vierogenprincipe’ en ‘de 

ouders hebben geïnformeerd over de invulling ervan op locatie’ en moet deze invulling

beschreven zijn in het pedagogisch werkplan.

Vertaling in voorwaarden

Bovenstaande wettekst leidt tot onderstaande voorwaarden:

Het vierogen principe

Inleiding

Naar aanleiding van de zedenzaak is de commissie Gunning ingesteld om onderzoek te

doen naar de toedracht van de Amsterdamse zedenzaak met als doel om hieruit lessen

te trekken voor een betere en veiliger kinderopvang.

Na gedegen onderzoek naar de praktijk van de kinderopvang, de regelgeving, het

toezicht en hulpverlenende instanties is de commissie Gunning met een rapport vol

aanbevelingen gekomen.

De commissie richt zich met haar aanbevelingen tot alle betrokkenen bij de

kinderopvang. De aanbevelingen zijn niet alleen relevant als het gaat om seksueel

misbruik, maar ook als het gaat om kindermishandeling of andere 

veiligheidsrisico's.

 Na het bekend worden van het rapport Gunning hebben we de aanbevelingen voor de

kinderopvang naast onze 

eigen praktijk, protocollen en werkinstructies gelegd en zijn we verder gegaan met het

aanpassen van protocollen, acties voor bouwkundige aanpassingen in de locatie en het

personeelsbeleid.

Dit document gaat over hoe ‘T Skooltje KINDEROPVANG het zogenaamde vier ogen en

oren principe toepast in het beleid.

Het vier ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een

bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen in kinderdagverblijven. De branche

organisatie kinderopvang heeft samen met Boink 

een brochure uitgegeven over het 4-ogenprincipe in de praktijk. Deze brochure dient als

achtergrond informatie bij ons beleid.

Uit het rapport Gunning

Stelt verplicht dat er altijd twee volwassenen zijn die de kinderen in een groep kunnen

zien of horen. In de mix van de dagelijkse praktijk zijn er naar de mening van de

commissie voldoende mogelijkheden om dit te realiseren. Te 

denken valt niet alleen aan aanwezigheid of directe nabijheid van pedagogisch werkers,

maar ook aan de inzet van bijvoorbeeld stagiaires, groepshulp en/of vrijwilligers. Ook het

kortere tijd aan het begin of het eind van de dag 

samenvoegen van groepen, en bouwkundige en technische maatregelen voor

transparantie in het gebouw kunnen alternatieven zijn. Een achterwacht is naar de

mening van de commissie niet voldoende.

Een deel van de sector past overigens het vierogen principe al met succes toe, met

behoud van de financiële continuïteit. Een vierogen principe verkleint niet alleen het

risico ten aanzien van seksueel misbruik, maar ook het risico ten aanzien van

kindermishandeling in brede zin, terwijl er -meer generiek gesproken- sneller en

effectiever kan worden ingegrepen als een kind of een pedagogisch werker iets

overkomt. Bovendien kan de sector het vierogen principe benutten als impuls voor

verdere kwaliteitsverbetering.  

Hoe geeft ‘T Skooltje KINDEROPVANG vorm aan de uitvoering van het
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vierogenprincipe?

De ‘achterwachtregeling’ en het zogenoemde ‘vier- ogen- principe’ zijn samengebracht in

dit uitvoeringsbeleid vier ogenprincipe ter preventie van misbruik. Hierin is uitgewerkt hoe

wij samen zorgdragen voor een veilige omgeving voor de kinderen en de medewerkers

op de locatie aan de Boerhaavelaan 42.

Wie wordt betrokken bij het beleid?

Hoewel het woord anders doet vermoeden, gaat het om meekijken of meeluisteren. Over

de wijze waarop een kinderdagverblijf dit principe invoert heeft de oudercommissie

adviesrecht. Vervolgens is het kinderdagverblijf 

verplicht de ouders te informeren over de wijze waarop vorm is gegeven aan het

vierogenprincipe.

Het eindresultaat is hetgeen ik u nu over informeer.

Van principe naar praktijk…

Zoals zo vaak bij nieuwe regelgeving, is er geen strikte uitvoeringsrichtlijn meegegeven

door de wetgever. Dit is een voor- en een nadeel. 

Het nadeel is dat je nooit kunt stellen dat je het 100% goed of 100% slecht doet. Het

voordeel is dat er ruimte is om voor elke situatie een oplossing op maat te bedenken die

recht doet aan de specifieke omstandigheden.

De Brancheorganisatie BOINK heeft een brochure uitgegeven waarin een vijftal

praktijkvoorbeelden wordt geschetst. Om te laten zien hoe het vierogenprincipe in deze

vijf gevallen in praktijk is gebracht, worden 5 ondernemers en 5 leden van de

bijbehorende oudercommissies aan het woord gelaten. Zij vertellen, allemaal vanuit hun

eigen perspectief, hoe ze het vierogenprincipe in de dagelijkse praktijk toepassen en

ervaren en wat voor effect het heeft op hun dagelijkse gang van zaken. Deze brochure is

bij deze notitie als bijlage gevoegd en is ook door de oudercommissie betrokken bij haar

advisering.

‘T Skooltje KINDEROPVANG HELMOND heeft haar collega’s geconsulteerd om te horen

hoe zij er mee omgaan. Daar kwam uiteindelijk een eenduidige oplossing uit en

handreikingen waarvan we gebruik maken op onze locatie.

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier ogen

principe dat er ten alle tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de

opvang van kinderen.

‘’Het vier- ogenprincipe is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de

kinderopvang. De uitwerking van dit vier ogen principe is maatwerk. De invulling zal voor

iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch 

beleid en financiële haalbaarheid.’’ (Brancheorganisatie kinderopvang & BOINK, 2012).

Het vier ogen principe is één van de maatregelen ter preventie van misbruik. De kans op

misbruik in de kinderopvang is gering, zeker in verhouding tot het aantal gevallen in het

algemeen in Nederland.

Desondanks zijn er extra preventie maatregelen genomen.

Op de locatie aan de Boerhaavelaan 42 wordt er iedere dag met twee of meerdere

leidsters gewerkt. Hierdoor staan er het grootste gedeelte van de dag meerdere leidsters

samen en is er daardoor altijd controle op elkaar door mee 

te kijken en mee te luisteren. Maar dit is niet voldoende.

‘T Skooltje geeft de volgende invulling aan het vier ogen principe en de preventie van

misbruik, onderverdeeld in verschillende onderwerpen:

DE RUIMTE

Groepsruimte:

In de groepsruimte hangen 3 camera’s, waardoor er altijd controle door de directie
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en collega’s is via beeld en geluid, als een pedagogisch medewerkster alleen op de

groep staat.

Medewerkers en de directie kunnen op de telefoon inloggen en live meekijken en

luisteren op alle camera’s van de locatie aan de Boerhaavelaan.

Zo is de ruimte voor de medewerkers/directie zichtbaar en kan er altijd worden

meegeluisterd en gekeken.

Er zijn in de groepsruimte veel ramen aan de achterzijde aanwezig, waardoor de

achterburen via hun bovenramen de groepsruimte in kunnen kijken.

In de groepsruimte kan er via de ramen bij de entree, door de glazen groepsruimte

deur naar binnen worden gekeken.

Dit zorgt voor transparantie.

Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken

met werkjes en mededelingen.

De groepsruimte is zo ingericht dat er hoekjes gecreëerd zijn op kindhoogte, waarbij

de medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien.

Alle medewerkers hebben een sleutel van de locatie. Als een medewerker alleen op

de groep staat, zal directie gedurende de dag onaangekondigd binnen komen of zij

zit op kantoor aansluitend aan de groep.

Er staan over het algemeen altijd minimaal twee leidsters op de groep. Indien er 1

leidster aanwezig is (bij een laag kindaantal), zal gedurende verschillende

momenten de directie onaangekondigd binnenlopen.

Daarnaast worden stagiaires zo ingepland, dat ook zij aanwezig zijn als volwassene

op de groep.

Toiletruimte:

De toiletruimte van de peuters bevinden zich aangrenzend aan de groepsruimte

zelf, de toegangsdeur naar deze ruimte en de toiletdeuren zijn voorzien van glas

waardoor er zicht op de toiletgang en de toiletten vanuit de groepsruimte is.

Er hangt geen camera in de toiletruimte, maar in de groepsruimte hang een camera

die op afstand bewogen kan worden zodat er zicht komt op de toiletruimte,  

waardoor er altijd controle door de directie en collega’s is via beeld en geluid, als

een pedagogisch medewerkster alleen op de groep staat

Medewerkers en de directie kunnen op de telefoon inloggen en live meekijken en

luisteren op alle camera’s van de locatie aan de Boerhaavelaan.

Zo is de ruimte voor de medewerkers/directie zichtbaar en kan er altijd worden

meegeluisterd en gekeken.

Alle medewerkers hebben een sleutel van de locatie. Als een medewerker alleen op

de groep staat,  

zal directie gedurende de dag onaangekondigd binnen komen of zij zit op kantoor

aansluitend aan de groep. 

Er staan over het algemeen altijd minimaal twee leidsters op de groep. Indien er 1

leidster aanwezig is (bij een laag kindaantal), zal gedurende verschillende

momenten de directie onaangekondigd binnenlopen.

Keukenruimte:

In de keukenruimte hangt 1 camera, waardoor er altijd controle door de directie en

collega’s is via beeld en geluid, als een pedagogisch medewerkster alleen op de

groep staat.

Medewerkers en de directie kunnen op de telefoon inloggen en live meekijken en

luisteren op alle camera’s van de locatie aan de Boerhaavelaan.

Zo is de ruimte voor de medewerkers/directie zichtbaar en kan er altijd worden
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meegeluisterd en gekeken.Zo is de keukenruimte voor het grootste gedeelte voor

alle medewerkers/directie zichtbaar en kan er altijd worden meegeluisterd en

gekeken.

Vanaf de straatkant kan er door de grote ramen naar binnen worden gekeken door

passanten.

Dit zorgt voor transparantie.

Het is een opdracht om al het glas transparant te houden en niet dicht te plakken

met werkjes en mededelingen.

Kinderen mogen niet door het deurtje mee de keuken in. Zo voorkomen wij dat er

iets gebeurt achter de bar, waar we de kinderen niet via de camera kunnen zien.

Alle medewerkers hebben een sleutel van de locatie. Als een medewerker alleen op

de groep staat,  

zal directie gedurende de dag onaangekondigd binnen komen of zij zit op kantoor

aansluitend aan de groep. 

Er staan over het algemeen altijd minimaal twee leidsters op de groep. Indien er 1

leidster aanwezig is (bij een laag kindaantal), zal gedurende verschillende

momenten de directie onaangekondigd binnenlopen.

Slaapruimte:

In beide slaapkamers hangt een camera, waardoor er altijd controle door de directie

en collega’s is via beeld en geluid, als een pedagogisch medewerkster alleen op de

groep staat.

Medewerkers en de directie kunnen op de telefoon inloggen en live meekijken en

luisteren op alle camera’s van de locatie aan de Boerhaavelaan.

Alle medewerkers hebben een sleutel van de locatie. Als een medewerker alleen op

de groep staat, zal directie gedurende de dag onaangekondigd binnen komen.

Er staan over het algemeen altijd minimaal twee leidsters op de groep. Indien er 1

leidster aanwezig is (bij een laag kindaantal), zal gedurende verschillende

momenten de directie onaangekondigd binnenlopen.

Buitenruimte:

Medewerkers en de directie kunnen op de telefoon inloggen en live meekijken en

luisteren op  alle camera’s van de locatie aan de Boerhaavelaan.

Alle medewerkers hebben een sleutel van de locatie. Als een medewerker alleen op

de groep staat, zal directie gedurende de dag onaangekondigd binnen komen.

De naaste buren, bovenburen en achterburen hebben vanuit hun eigen woning zicht

op en in de tuin en kunnen altijd meeluisteren.

Er staan over het algemeen altijd minimaal twee leidsters op de groep. Indien er 1

leidster aanwezig is (bij een laag kindaantal), zal gedurende verschillende

momenten de directie onaangekondigd binnenlopen.

entree:

In de entree hangt geen camera. De entree is vanuit de groepsruimte zichtbaar en

hoorbaar en vanuit buiten/stoep zichtbaar en hoorbaar door de grote ramen.

Het kantoor is gevestigd in de entree. Directie werkt hier 5 dagen in de week en kan

dus het grootste deel altijd meekijken en luisteren.

Personeel

Van iedere medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt

tevens voor stagiaires en vrijwilligers. Deze VOG wordt iedere 5 jaar opnieuw

aangevraagd.

Alle medewerkers worden ingeschreven in het personenregister.

Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een mate van screening en eventueel
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referentieaanvraag;

Stagiaires staan altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep;

Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met de

kinderen, bovendien is zij altijd telefonisch bereikbaar;

Het grootste gedeelte van de dag zijn er twee pedagogisch medewerkers op de

groep.

Alle medewerkers worden geschoold over het signaleren van kindermishandeling en

het handelen naar de meldcode;

Er wordt gewerkt met vaste teams per groep, ook tijdens de vakantieperiode is de  

continuïteit op de groep ons uitgangspunt. ‘T Skooltje KINDEROPVANG HELMOND

maakt zo min mogelijk gebruik van invalkrachten, 

maar indien dit het geval is, zijn de medewerkers van ‘T Skooltje KINDEROPVANG

HELMOND nooit onbekend voor de kinderen.

Tijdens de vakantieperiode kan het voorkomen dat er een andere medewerker

aanwezig is, dit is echter nooit een onbekend gezicht;

In het personeelsbeleid zijn restricties uitgewerkt wat betreft het omgaan met

beeldmateriaal op mobiele telefoons en fototoestellen.

De directie komt regelmatig onaangekondigd op de groep.

Samenwerking en klimaat

Er heerst een open werkklimaat, zodat medewerkers elkaar altijd aan durven te

spreken op hun handelen.

Dit creëren we door elkaar feedback te (leren) geven in elke geleding van de

organisatie  door middel van functioneringsgesprekken, teamvergaderingen en

groepsobservaties door directie;

Regelmatig zal de directie groepsobservaties op de groep inplannen, de

bevindingen worden regelmatig teruggekoppeld tijdens (team)vergaderingen of

individueel naar de medewerker persoonlijk;

Er wordt gewerkt met een vast team, met de continuïteit op de groep als

uitgangspunt. Dit zorgt er voor dat medewerkers aan elkaar gewend zijn, wat het

aanspreken op niet gepast gedrag makkelijker kan maken;

Mocht er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staan, kan het zijn dat

een stagiaire als extra paar ogen fungeert. Daarnaast is het gebruik van de

camera’s structureel aanwezig.

Overige maatregelen

In vakantietijden, als er veel minder kinderen op de groep zijn, kan het voorkomen

dat één pedagogisch medewerker op een groep staat.

Als het voor de emotionele veiligheid en de rust beter is, zal de medewerker de

groep alleen draaien die dag. Er wordt tevens altijd gebruik gemaakt van de

camera’s.

Wat betreft het alleen staan op de locatie zijn er aparte maatregelen genomen.

Deze zijn in de achterwachtregeling beschreven.

Alle medewerkers hebben een sleutel van de locatie. Als een medewerker alleen op

de groep staat, zal directie gedurende de dag onaangekondigd binnen komen.

Tijdens haal- en brengmomenten

 Het onvoorspelbare karakter van de breng- en haalsituaties (je weet niet exact

wanneer een ouder bij de voordeur naar binnen kijkt) verkleint het risico dat iemand

zich onbespied of gecontroleerd zou kunnen voelen;

Gedurende de dag worden kinderen gebracht en gehaald, waardoor een leidster

niet vaak alleen is op die momenten, er is een constante in- en uitloop van ouders
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die hun kind komen brengen tijdens de breng- en haalmomenten. Daarnaast is er

altijd controle aanwezig via de camera’s;

Wettelijke bepalingen

De wijzigingen in het kort vanaf 2019:

De BKR voor nuljarigen wordt aangepast van 1 pedagogisch medewerker op 4

kinderen, naar 1 op 3. Dat heeft invloed op de groepssamenstelling en de maximale

groepsgrootte van groepen waar nuljarigen in zitten, zowel de horizontale als de

verticale groepen.

De BKR voor kinderen van 7 tot 13 jaar wordt 1 pedagogisch medewerker op 12

kinderen. Deze wijziging heeft gevolgen voor de groepssamenstelling en de

maximale groepsgrootte.

De BKR voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar blijft 1 op 10. Voor verticale groepen

van 4 tot 13 jaar geldt een BKR van 1 op 11. Deze wijziging heeft gevolgen voor de

groepssamenstellingen en de maximale groepsgrootte.

Voor de berekening van de BKR bij combinatiegroepen van dagopvang en

buitenschoolse opvang wordt een kind van 4 jaar en ouder beschouwd als een kind

van 3 jaar.

Voor de leidster – kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen hanteren wij de

beleidsregels kwaliteit Wet Kinderopvang. De groepsgrootte is afhankelijk van de leeftijd.

Daarnaast speelt voor de maximale groepsgrootte 

ook de beschikbare ruimte een rol.

De algemene lijn in de leidster – kind ratio en groepsgrootte in de stamgroepen op de

kinderdagverblijven conform de Beleidsregels is als volgt:

In de leeftijd tot één jaar gelijktijdig ten hoogste twaalf kinderen aanwezig.

In de leeftijd tot en met drie jaar gelijktijdig ten hoogste zestien kinderen aanwezig,

waaronder ten hoogste acht kinderen in de leeftijd tot één jaar.

Eén beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar.

Eén beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar.

Eén beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar.

Eén beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.

Bij een gemengde leeftijdsgroep wordt het aantal beroepskrachten bepaald door

berekening van het rekenkundige gemiddelde van de door de leeftijdscategorieën

geldende maximale aantallen kinderen, waarbij naar boven afgerond kan worden. 

Voor flexibiliteit in de kinderopvang is mogelijk dat ten hoogste drie uur per dag (niet

aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet dan volgens de leidster – kind

ratio is vereist, maar nooit minder dan de benodigde aantal leidsters. Is er in zo een

situatie slechts één leidsters in de opvang, dan is er ter ondersteuning ten minste één

andere volwassene als achterwacht in het gebouw aanwezig.

 
7.3 Achterwachtregeling

Bij ’T Skooltje KINDEROPVANG is veiligheid één van de doelen van ’T Skooltje

KINDEROPVANG.

Als  zich een calamiteit voordoet, dan is het nodig dat er voldoende pedagogisch

medewerkers (achterwacht) ingezet kunnen worden om goed en snel te kunnen

handelen en alle betrokken kinderen op te vangen.

Dit document geeft aan hoe de achterwacht geregeld is binnen ’T Skooltje

KINDEROPVANG.

De achterwacht is opgezet volgens de Wet Kinderopvang (WK) en de richtlijnen van de

Maatschappelijke Ondernemersgroep (MO). Tevens is gelet op kosten en werkbaarheid
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voor de pedagogisch medewerkers.

De achterwachtregeling betekent: dat er op alle locaties*, ingeval van calamiteiten, altijd

een beroep gedaan moet kunnen worden op een tweede pedagogisch medewerker of

tweede volwassene.

*Ook opvanglocaties waar  10 of minder kinderen (de kleine groepen) worden

opgevangen en één pedagogisch medewerker werkt.

Werkwijze

Eisen WK en toelichting MO

“Voor de flexibiliteit in de organisatie is het mogelijk dat in de dagopvang ten hoogste drie

uur per dag (niet aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet, maar nooit

minder dan de helft van het afgesproken aantal pedagogisch medewerkers. Is er in zo’n

situatie slechts één pedagogisch medewerker in het kindercentrum, dan is ter

ondersteuning ten minste een andere volwassene als ‘achterwacht’ aanwezig in

het kindercentrum.” (uit toelichting MO).

Uitvoering bij ’T Skooltje KINDEROPVANG

In geval van calamiteiten, moet altijd een beroep kunnen worden gedaan op een

tweede pedagogisch medewerker  of tweede volwassene.

Onder calamiteiten wordt verstaan: een situatie waarin een pedagogisch

medewerker en/of leidinggevende op basis van deskundigheid oordelen dat een tweede

volwassene nodig is om ondersteuning te bieden op de 

groep. De volwassene is bij voorkeur een pedagogisch medewerker , volgens het

schema verderop in dit protocol. Op sommige plaatsen kan in overleg een beroep

gedaan worden op de facilitair medewerker*.

Het gaat bijvoorbeeld om situaties bij: een (ernstig) ongeval, brand, evacuatie en 

andere.

(* structureel regelt de directie dit.)

 KDV Locatie

Bij ’T Skooltje KINDEROPVANG wordt binnen de KDV locatie voldaan aan het

vierogenprincipe, geadviseerd vanuit de Commissie Gunning. Binnen dit

vierogenprincipe worden ook stagiaires en facilitair medewerkers als 2e persoon

aangemerkt. Dit betekent dat zij ook meetellen als 2e persoon in de achterwachtregeling.

De pedagogisch medewerksters en directie zijn opgenomen als achterwachtlocatie in het

schema dat beschikbaar is op de groep. Voor de achterwacht geldt dat de directie altijd

bereikbaar en beschikbaar is als achterwacht. Indien dit niet het geval is, wordt dit

besproken met het team en wordt een andere medewerker aangesteld die dag als

achterwacht. Alle medewerkers, met uitzondering van één, wonen op maximaal 15

minuten afstand per fiets en 10 minuten per auto.

De afstand van de achterwachtlocatie tot de locatie waar zij achterwacht voor zijn, zijn op

autoafstand met een maximum tijd van 10 minuten.

Wanneer achterwacht vragen?

Op basis van eigen deskundigheid kunnen pedagogisch medewerkers in geval van

een calamiteit om achterwacht vragen. 

 

Zie ook het calamiteiten en onverwachte gebeurtenissen beleid.
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8 EHBO-regeling 
 

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als

gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast

kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze

locaties streven we ernaar dat alle vaste medewerkers een geldig en geregistreerd

certificaat 

voor kinder-EHBO hebben. Dit certificaat is 2 jaar geldig. Elk 2e jaar vindt herhaling en/of

certificering plaats en daarmee vernieuwt elk jaar iedereen  van de medewerkers hun

certificaat.

Estelle van der Ploeg, certificaat behaald op 2 december 2017

Lianne van Horrik, certificaat behaald op 2 december 2017

Amber Coolen, certificaat behaald op 2 december 2017

Lieke Swaanen, certificaat behaald op 2 december 2017

Femke Leenders, certificaat behaald op 2 december 2017

Training en certificering wordt gegeven door: 

Eerste hulp aan kinderen van Het Oranje Kruis.

 

23



9 Beleidscyclus 
 

Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid 

Na de Risico inventarisaties van de afgelopen jaren starten we vanaf nu de beleidscyclus

door tijdens een teamoverleg te bepalen welke medewerkers op welke onderwerpen een

QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het

hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-

inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide

plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleg. Op basis van de evaluaties

wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.

Onze beleidscyclus starten we met een eerder uitgevoerde uitgebreide risico-

inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we dat een QuickScan wordt uitgevoerd

en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de

inventarisatie.

Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie wordt er een actieplan en een

jaarplan gemaakt. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens

teamoverleggen. Er wordt van de pedagogisch medewerkers verwacht mee te denken in

de acties om de risico’s te verminderen.

Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld en

wordt besproken of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering.

Deze cyclus heeft als doel om altijd over een actueel beleidsplan voor Veiligheid en

Gezondheid te 

beschikken. Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar.

 

Wat                                                          Wanneer                                   Wie      

Uitvoeren risico-inventarisatie       Januari                                  Leidinggevende

QuickScans implementeren            Februari (streven)                Leidinggevende

QuickScans                                       Maart – Mei (streven)          Pedagogisch

medewerkers 

Opmaken actieplan/jaarplan         Juni (streven)                        Leidinggevende 

Evaluatie                                           Juli (streven)                         Allen

Beleidsplan bijstellen                     September (streven)             Leidinggevende 

Evaluatie                                           November (streven)              Allen

Beleidsplan bijstellen                     December (streven)               Leidinggevende

 

 
9.1 Plan van aanpak

De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van

veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal

actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.

 

 

 

 
9.1.1 Welke maatregelen worden genomen?
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Welke maatregelen worden genomen?

De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten

aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie en

gesprekken met medewerkers hierover zijn er een aantal 

actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. 

Het totaaloverzicht van te nemen maatregelen die volgen uit de inventarisatie staan in de

bijlage.

 

 

 
9.1.2 Hoe worden maatregelen geëvalueerd?

Hoe worden maatregelen geëvalueerd? 

Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een

veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we 2 keer per jaar de

genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens een teamoverleg. Indien een

maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en

gezondheidsbeleid hierop aangepast.

In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de genomen maatregelen een

positief effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en

gezondheidsbeleid.

Alertheid op uitvoeren van afspraken en het voorkomen van menselijke fouten is een

blijvend aandachtspunt.
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10 Communicatie en afstemming intern en extern 
 

Intern (pedagogisch medewerkers, pedagogisch medewerkers in opleiding,

stagiairs) 

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en

gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt

opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook een actieve rol hierin. 

 

Draagvlak en betrokkenheid van de Pedagogisch medewerkers is een voorwaarde om

het beleid in de praktijk uit te dragen en na te leven. Om dit te realiseren zal er tijdens elk

teamoverleg een thema of onderdeel uit het beleid worden besproken en geëvalueerd.

Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Hierdoor blijven we scherp op onze

werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij

verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan

niet moet worden aangescherpt. 

Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een

uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zodanig dat deze

persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 

Extern (ouders, overige) 

Via de nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten

ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden

deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders

interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen. 

 

Ondersteuning en melding van klachten 

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien

van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder

een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst

direct met de medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen.   

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de

medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het

uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan

de ouder vinden op onze website: http://t-skooltje.nl/klachten/
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11 Doelen 
 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING 

Het doel Het kind voelt zich veilig op de opvang wordt bereikt door: 

HET DOEL "VEILIG VOELEN" WORDT BEREIKT 

Afspraken:•Doordat wij met dagelijks vaste gezichten werken en niet met

invalkrachten, heeft het kind altijd een vertrouwd gezicht. •Wij werken dagelijks met

voldoende beroepskrachten. •Ieder kind is een individu en wordt gedurende de hele

dag in de gaten gehouden of het goed gaat. •Het is van belang dat de kinderen zich op

hun gemak voelen op en in de groep en bij de medewerkers. •Door de kinderen

gedurende de dag te observeren, kunnen wij snel zien of een kindje zich op zijn gemak

voelt. Er wordt getroost, geknuffeld, gepraat en het welbevinden staat altijd voorop.

•De kindjes hebben allemaal een mentor toegewezen. •Voor de kinderen tot 1 jaar

geldt dat zij maximaal twee vaste gezichten per dag zien. •De inrichting is zodanig dat

er geen onveilige situaties ontstaan voor de kinderen.•Ieder kindje dat slaapt, slaapt in

principe in een vast bedje. •Doordat we regelmaat en een vast dagritme hebben op de

groep, weten de kindjes wat er gaat gebeuren en is dit vertrouwd voor ze. •Bij het

afscheid nemen wordt er met ieder kindje afzonderlijk gezwaaid naar de ouders. •We

letten er dagelijks op dat er niet gepest wordt op de groep. •We hebben een nauw en

persoonlijk contact met de ouders. •Mocht er in de thuissituatie zich iets afspelen

waardoor het gedrag van een kind kan veranderen, dan horen wij dit en bespreken wij

dit ook met de ouders en het team. Zo kunnen we de juiste hulp bieden aan het kind

om hem zo veel mogelijk te helpen en steunen. 

Check resultaten: 

Kinderen worden op de opvang niet gepest, 

Kinderen voelen zich in de groep en bij de medewerkers op hun gemak. 

Kinderen zijn niet bang voor een traumatische ervaring door gebeurtenissen buiten de

opvang of uit het nieuws. 

Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder

toestemming. wordt bereikt door: 

DUIDELIJKHEID T.A.V. OMGANG MET ONBEKENDEN 

Afspraken:•Om binnen te komen dient er altijd aangebeld te worden. •De deur is altijd

gesloten en de pedagogisch medewerkers doen altijd zelf de deur open.•Kinderen

kunnen de deur niet zelf open maken, aangezien er twee klinken tegelijk bediend

moeten worden en de bovenste deurklink te hoog voor de kinderen zit. Er kan dus

nooit iemand ongezien naar buiten gaan of binnen komen. •Indien er een onbekend
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iemand voor de deur staat, zal deze in de hal of buiten te woord gestaan worden. •Bij

rondleidingen en/of bezoek van onbekende mensen, wordt dit van te voren met het

team besproken, zodat iedereen ervan af weet. •Indien een kind standaard door een

ander persoon, buiten de eigen vader of moeder, mag worden opgehaald zonder dit

vooraf te melden, dan hebben de ouders hier schriftelijk toestemming voor gegeven op

het daarvoor bestemde formulier. •Verder worden de kinderen alleen de ouders mee

gegeven. Als de ouder heeft doorgegeven dat het kindje door iemand anders wordt

gehaald, dan mag dat. Die persoon moet zich dan bij de pedagogisch medewerker

kunnen identificeren. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken over de omgang met onbekende personen. 

Medewerkers kennen de afspraken over de omgang met onbekende personen. 

Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt

bereikt door: 

VOORKOMEN VERLATEN OPVANG ZONDER TOESTEMMING 

Wij werken met het beleid Vermissing van een kind.Afspraken:•Kinderen kunnen de

deur naar buiten niet zelf openmaken. •De deur is altijd gesloten en de pedagogisch

medewerkers doen altijd zelf de deur open. •Kinderen kunnen de deur niet zelf open

maken, aangezien er twee klinken tegelijk bediend moeten worden en de bovenste

deurklink te hoog voor de kinderen zit. Er kan dus nooit iemand ongezien naar buiten

gaan of binnen komen. •De achterruimte is niet van buitenaf bereikbaar. Kinderen

kunnen hierdoor ook niet zomaar wegglippen. •Kinderen worden altijd door de vader of

moeder gehaald. Veranderd dit, dan wordt dit vooraf aangegeven bij de pedagogisch

medewerkers door de ouders zelf. Indien er iemand anders een kindje komt halen en

dit is niet afgesproken, dan wordt het kindje niet met die persoon meegegeven. •Wij

strepen de kindjes af die gehaald zijn. Zo is de aanwezigheidslijst altijd actueel en

weten we precies wie en hoeveel kinderen er in het pand aanwezig zijn.• Indien een

kind standaard door een ander persoon, buiten de eigen vader of moeder, mag

worden opgehaald zonder dit vooraf te melden, dan hebben de ouders hier schriftelijk

toestemming voor gegeven op het daarvoor bestemde formulier. •Bij activiteiten buiten

de deur, worden de kinderen regelmatig geteld.• Er wordt bijna altijd met twee of meer

pedagogisch medewerkers gewandeld. •Gaan kindjes met één pedagogisch

medewerker wandelen, dan zijn dit niet meer dan twee kindjes aan de hand of zes in

de bolderwagen. De kinderen mogen dan niet uit de bolderwagen en de wandeling is

in de buurt van het kinderdagverblijf. •Er geldt een protocol vermissing, mocht er

onverhoopt toch een kindje vermist worden. •Bij het wandelen geldt dat de kindjes aan

de linkerkant van het hek wachten en de poort niet openmaken. De poort naar buiten

is zodanig dat de klink minimaal 135 hoog zit en aan de buitenkant van de poort. •Er

houdt altijd een pedagogisch medewerker toezicht op de kinderen. 

Check resultaten: 

Een kind kan niet ongemerkt weglopen van de opvang. 
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Er zijn duidelijke afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder toestemming de

opvang verlaten. 

Medewerkers kennen de afspraken over het voorkomen dat kinderen zonder

toestemming de opvang verlaten. 

Het doel Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te

kunnen ontwikkelen wordt bereikt door: 

STIMULEREN ONTWIKKELING 

Afspraken:•Stimuleer de ontwikkeling van een kind spelenderwijs. Enkele

aandachtspunten: •Hou rekening met het tempo van een kind en forceer niet. •Een

kind laat zelf zien waar het aan toe is. •Door goed naar een kind te kijken, is het

duidelijk of het op dat moment wil praten, rechtop gaan staan, kleur onderscheiden, …

•Bied daarom tijdens het spelen gepast speelgoed aan en geef een kind ruimte.

Moedig een kind aan en wees trots om wat het probeert of kan. Applaus en aandacht

zorgen ervoor dat een kind net iets langer probeert of volhoudt. Een knuffel of lieve

opmerking doet het zelfvertrouwen van een kind groeien. Een kind in volle ontwikkeling

kan plots dingen die het daarvoor niet kon. De nieuwe mogelijkheden vragen extra

waakzaamheid en andere manieren om de omgeving van het kind veilig te houden.

Een kind stimuleren is iets wat tijd vraagt. Het gebeurt door samen dingen te doen:

praten terwijl het verschoond wordt, het kind even op zijn buik leggen bij het omkleden,

samen bouwen met blokken, het een lepel geven zodat het zelfstandig leert eten etc.

Op de groep hebben wij speelgoed voor alle leeftijden, zowel voor de grove als de fijne

motoriek. We hebben klimgelegenheden van klein tot groot. De activiteiten worden

aangepast op de leeftijden en kinderen worden geholpen en gestimuleerd hierin.

Uitdagingen worden aangeboden, maar ook hierbij wordt ieder kind individueel

benaderd. Wat het ene kindje wel wil of durft, geldt niet automatisch voor het andere

kindje. In het pedagogisch beleidsplan is omschreven hoe wij omgaan met de

ontwikkeling van de kinderen. Wij werken dan ook dagelijks volgens dit beleid. Als

team leren wij van elkaar en helpen we elkaar. We bespreken knelpunten met elkaar,

het gedrag van de kinderen bespreken wij dagelijks als team met elkaar. We hebben

een zorgplan waar we ons aan houden bij kinderen met mogelijk afwijkend gedrag,

zowel psychisch of in het gedrag.Bij signaleren van afwijkend gedrag wordt dit altijd

direct met het team besproken en naar oplossingen gezocht. Er wordt hierbij het

stappenplan uit het zorgplan gevolgd. 

Check resultaten: 

Voor medewerkers is bekend welke kinderen gedrags- of psychische problemen

hebben. 

Er is een pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe om te gaan met de

ontwikkeling van het kind 

Medewerkers zijn bekend met het pedagogisch plan waarin omschreven staat hoe om

te gaan met de ontwikkeling van het kind. 

Iedere medewerker geeft de juiste aandacht aan de psychische ontwikkeling van het
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kind.

 

 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID HALEN/ BRENGEN 

Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker

van/naar ouder bij halen en brengen is goed geregeld. wordt bereikt door: 

OVERDRACHT VAN VERANTWOORDING EN BIJZONDERHEDEN VAN

MEDEWERKER VAN/NAAR OUDERS BIJ HALEN/BRENGEN 

Dit is misschien wel de leukste vorm van oudercontact. Het komt ook het vaakst voor,

namelijk iedere dag dat wij uw kind opvangen. Tijdens de haal- en brengmomenten,

voor/na uitstapjes, zomaar tussendoor…Als u uw kind brengt of haalt, is dat een mooi

moment om informatie uit te wisselen. Informatieoverdracht zal gedurende de dag via

de app gaan, maar het is ook belangrijk om elkaar even persoonlijk te spreken. Om de

rust zo goed mogelijk te bewaren op de groep is het erg fijn als de kinderen voor 9.30

uur zijn gebracht. Dan begint ons dag ritme en is het fijn als alle kinderen daar aan

mee kunnen doen. Voor de kinderen die alleen ’s middags komen is de begintijd 13.00

uur. Brengen Om goed voor uw kind te zorgen, willen we graag dingen van u weten.

Hoe gaat het thuis met uw kind? Is er misschien iets waar wij rekening mee moeten

houden? Hoe laat en wat heft uw kindje gegeten? Heeft het goed geslapen? Allemaal

informatie die wij nodig hebben om uw kindje zo goed mogelijk op te vangen

gedurende de dag. Hoe meer wij weten. Hoe beter wij hierop in kunnen spleen.Halen

Het is weliswaar even snel een praatje, maar wel een belangrijk praatje. Hoe ging het

vandaag? Nog bijzondere dingen gebeurd? We vertellen graag over de verzorging van

uw kind en wat het die dag heeft meegemaakt. Uit veiligheidsoverweging, in het

belang van uw kind, hanteren wij het uitgangspunt dat kinderen alleen door de eigen

ouders/verzorgers opgehaald worden. Mocht iemand anders het kind komen ophalen,

dan willen wij dat graag van te voren weten. Onze medewerkers zullen nooit zonder

toestemming van de ouders het kind met iemand anders mee geven. Mits anders

afgesproken in het intake gesprek. Als er wel iemand anders het kind komt ophalen

dan zullen wij de ouders bellen en het gaan navragen. Als ouders uit elkaar zijn en er

liggen specifieke afspraken over de opvang/ verzorging van hun kind dan willen we dit

graag weten. We zullen deze vastleggen en hier zo zorgvuldig mogelijk mee omgaan.

Afspraken:•Medewerkers weten allemaal welke informatie gevraagd moet worden bij

de overdracht in de ochtend en in de middag welke informatie er gegeven moet

worden.•We hanteren een protocol waarin beschreven staat hoe wij met overdrachten

van en naar ouders omgaan.•Wij werken volgens dat protocol.•Wij werken met

overdrachten als een kind de opvang verlaat en naar de basisschool gaat. Dit staat

ook beschreven in het protocol OVERDRACHT.•Bij uitzonderingssituaties gelden er

regels die beschreven staan in het protocol OVERDRACHT. Wij werken volgens dit
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protocol. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken met ouders over het halen en brengen van hun kind(eren). 

Ouders kennen het haal/breng beleid. 

Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over het haal/breng beleid. 

Medewerkers kennen de gemaakte afspraken over het haal/breng beleid. 

Betrokken medewerkers zijn bekend met de individueel gemaakte afspraken tussen

medewerkers en ouders. 

Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker

van/naar school of ouder na uitstapjes is goed geregeld wordt bereikt door: 

OVERDRACHT VAN VERANTWOORDING EN BIJZONDERHEDEN VAN

MEDEWERKER VAN/NAAR OUDERS NA UITSTAPJES 

Wij wandelen dagelijks met uw kind en hiervoor heft u tijdens het intakegesprek ook

toestemming voor gegeven. Mocht het voorkomen dat wij een grote uitstap maken,

zullen we u hiervoor altijd van te voren op de hoogte stellen en toestemming vragen.

Wij maken tijdens uitstapjes foto’s en versturen die per app naar u. Ook schrijven wij in

het schriftje hoe het is gegaan of vertellen wij u dit mondeling.Afspraken: •Wij hanteren

het protocol UITSTAPJES en het daarbij behorende protocol VERMISSING bij alle

uitstapjes buiten de deur. Hierin staat beschreven welke informatie wij verschaffen

naar de ouder of welke informatie wij juist nodig hebben. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over de overdracht van

verantwoordelijkheden en bijzonderheden naar de ouder toe, bij het halen en brengen

van kinderen of na uitstapjes. 

Medewerkers weten welke informatie minimaal moet worden doorgegeven aan de

ouder. 

Het doel Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is

goed geregeld. wordt (nog) niet bereikt door: 

HET HALEN EN BRENGEN VAN KINDEREN VAN UITSTAPJES 

Wij hanteren het protocol Uitstapjes en het protocol Vermissing.Afspraken:•Kinderen

worden door de ouders gebracht en gehaald. Wij halen en brengen geen kinderen van

en naar school.•Bij uitstapjes buiten de deur (wandelen naar het park etc.) geldt altijd

het protocol UITSTAPJES en het daarbij behorende protocol VERMISSING VAN EEN

KIND.•Medewerkers zijn allemaal bekend met dit protocol en handelen hier ook

naar.•We vermijden drukke wegen, wandelen dezelfde route en zorgen dat we niet op

risicovolle plekken komen. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken met medewerkers over het brengen naar en halen van

kinderen van school of uitstapjes. 

Medewerkers kennen de gemaakte afspraken over het brengen naar en halen van

kinderen van school of uitstapjes. 
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Medewerkers en kinderen maken gebruik van de veiligheidsvoorzieningen voor

vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen. 

Medewerkers kennen het beleid wat te doen als een kind zoek raakt of is vergeten van

school te halen. 

Er is beleid voor ls onderweg een ongeluk gebeurt waar een kind of medewerker bij

betrokken is. 

Medewerkers kennen het beleid wat te doen als een ongeluk gebeurt waar een kind of

medewerker bij betrokken is.

 

 

Sociale Veiligheid 

 

BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG 

Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door

medewerkers. wordt bereikt door: 

OP DE OPVANG IS GEEN SPRAKE VAN KINDERMISHANDELING DOOR

MEDEWERKERS 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme

impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit

thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen

genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als

we merken dat het toch gebeurt: •Tijdens groepsoverleg wordt regelmatig over het

onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar

durven aan te spreken. •In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat

kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen

en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en

ongepast gedrag is. •Daarnaast leren we kinderen om aan te geven wat ze niet fijn

vinden en helpen onze jonge kinderen om dat te uiten. We helpen ze mondiger te

maken op momenten dat dit nodig is. •Alle medewerkers hebben een Verklaring

Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en worden ingeschreven in het

personenregister.•We werken met een vierogen-beleid. •Medewerkers kennen het

protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. •We hebben met het hele

team de cursus MELDCODE en de aanvullende cursus werken met het

afwegingskader gevolgd en dit houden we up-to-date. Ook hebben we allemaal de app

MELDCODE op onze telefoon staan. Deze kunnen we altijd raadplegen bij vragen. 

Check resultaten: 

Alle medewerkers hebben een VOG verklaring. 

Er is vier-ogen beleid. 

Medewerkers kennen het vier-ogen beleid. 

Het vier-ogen beleid wordt goed nageleefd. 

Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed
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wordt nageleefd. 

Er is een achterwachtregeling. 

Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen

onderling direct aangepakt. wordt bereikt door: 

OP DE OPVANG WORDT GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG TUSSEN

KINDEREN ONDERLING DIRECT AANGEPAKT 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme

impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit

thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen

genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als

we merken dat het toch gebeurt: •Tijdens groepsoverleg wordt regelmatig over het

onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar

durven aan te spreken. •In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat

kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen

en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en

ongepast gedrag is. •Daarnaast leren we kinderen om aan te geven wat ze niet fijn

vinden en helpen onze jonge kinderen om dat te uiten. We helpen ze mondiger te

maken op momenten dat dit nodig is. •Alle medewerkers hebben een Verklaring

Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en worden ingeschreven in het

personenregister.•We werken met een vierogen-beleid. •Medewerkers kennen het

protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. •We hebben met het hele

team de cursus MELDCODE en aanvullende cursus werken met het afwegingskader

gevolgd en dit houden we up-to-date. Ook hebben we allemaal de app MELDCODE op

onze telefoon staan. Deze kunnen we altijd raadplegen bij vragen.•We hebben een

heel beleid dat altijd na te slaan is in onze database en werken volgens de meldcode. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander

kind mishandeld op de opvang. 

Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een

ander kind mishandeld op de opvang. 

Met kinderen wordt grensoverschrijdend gedrag besproken. 

Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te

signaleren en het aan te pakken. wordt bereikt door: 

MEDEWERKERS ZIJN IN STAAT KINDERMISHANDELING TE SIGNALEREN EN

HET AAN TE PAKKEN. 

Afspraken:•De medewerkers hebben allemaal een cursus meldcode en aanvullende

cursus werken met het afwegingskader gehad en zijn ermee bekend hoe het werkt.

•We hebben allemaal de app MELDCODE op onze telefoon om informatie op te

zoeken.•Wij hebben een zorgbeleid http://t-skooltje.nl/wp-

content/uploads/2018/02/ZORGBELEID.pdf en meldcode https://t-skooltje.nl/wp-

content/uploads/2019/01/PROTOCOL-MELDCODE-2019-T-SKOOLTJE.pdf waarnaar
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we werken. •Alle eventuele vragen m.b.t. signalering etc. Bespreken we met elkaar om

te kijken welke en of we stappen we moeten gaan ondernemen.•Gevoelens of

eventuele verdenkingen worden altijd met elkaar besproken, zodat we met z’n allen

kunnen kijken of we stappen moeten ondernemen.•We hebben een heel beleid dat

altijd na te slaan is in onze database en werken volgens de meldcode.•Wij werken met

een aandachtsfunctionaris. 

Check resultaten: 

Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. 

Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. 

Het doel Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang. wordt

bereikt door: 

Wij verwijzen u hiervoor naar het hoofdstuk vier-ogenbeleid in het beleidsplan

veiligheid en gezondheid. 

Check resultaten: 

Er is een vier-ogen beleid. 

Alle medewerkers van het KDV zijn bekend met het vier-ogen beleid. 

De naleving van het vier-ogen beleid wordt regelmatig besproken. 

Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed

wordt nageleefd. 

Het doel Er is een achterwachtregeling opgesteld. wordt bereikt door: 

ER IS EEN ACHTERWACHTREGELING OPGESTELD 

Bij ’T Skooltje KINDEROPVANG is veiligheid één van de doelen van ’T Skooltje

KINDEROPVANG.Als zich een calamiteit voordoet, dan is het nodig dat er voldoende

pedagogisch medewerkers (achterwacht) ingezet kunnen worden om goed en snel te

kunnen handelen en alle betrokken kinderen op te vangen.De achterwacht is opgezet

volgens de Wet Kinderopvang (WK) en de richtlijnen van de Maatschappelijke

Ondernemersgroep (MO). Tevens is gelet op kosten en werkbaarheid voor de

pedagogisch medewerkers.De achterwachtregeling betekent: dat er op alle locaties*,

ingeval van calamiteiten, altijd een beroep gedaan moet kunnen worden op een

tweede pedagogisch medewerker of tweede volwassene.*Ook opvanglocaties waar 10

of minder kinderen (de kleine groepen) worden opgevangen en één pedagogisch

medewerker werkt.WerkwijzeEisen WK en toelichting MO“Voor de flexibiliteit in de

organisatie is het mogelijk dat in de dagopvang ten hoogste drie uur per dag (niet

aaneengesloten) minder beroepskrachten worden ingezet, maar nooit minder dan de

helft van het afgesproken aantal pedagogisch medewerkers. Is er in zo’n situatie

slechts één pedagogisch medewerker in het kindercentrum, dan is ter ondersteuning

ten minste een andere volwassene als ‘achterwacht’ aanwezig in het kindercentrum.”

(uit toelichting MO).“Voor de buitenschoolse opvang kunnen ten hoogste een half uur

per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet, maar ook nooit minder dan

de helft van het afgesproken aantal pedagogisch medewerkers. Is er in zo’n situatie

slechts één pedagogisch medewerker , dan is er ter ondersteuning tenminste een
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volwassene als ‘achterwacht’ in het kindercentrum aanwezig”. Uitvoering bij ’T Skooltje

KINDEROPVANGIn geval van calamiteiten, moet altijd een beroep kunnen worden

gedaan op een tweede pedagogisch medewerker of tweede volwassene.Onder

calamiteiten wordt verstaan: een situatie waarin een pedagogisch medewerker en/of

leidinggevende op basis van deskundigheid oordelen dat een tweede volwassene

nodig is om ondersteuning te bieden op de groep. De volwassene is bij voorkeur een

pedagogisch medewerker , volgens het schema verderop in dit protocol. Op sommige

plaatsen kan in overleg een beroep gedaan worden op de facilitair medewerker*.Het

gaat bijvoorbeeld om situaties bij: een (ernstig) ongeval, brand, evacuatie en andere.(*

structureel regelt de directie dit.) KDV LocatiesBij ’T Skooltje KINDEROPVANG wordt

binnen de KDV locaties voldaan aan het vierogenprincipe, geadviseerd vanuit de

Commissie Gunning. Binnen dit vierogenprincipe worden ook stagiaires en facilitair

medewerkers als 2e persoon aangemerkt. Dit betekent dat zij ook meetellen als 2e

persoon in de achterwachtregeling.De KDV locaties zijn opgenomen als

achterwachtlocatie in het onderstaande schema. Voor de achterwacht geldt dat de

directie altijd bereikbaar en beschikbaar is als achterwacht. Indien dit niet het geval is,

wordt dit besproken met het team en wordt een andere medewerker aangesteld die

dag als achterwacht. Alle medewerkers, met uitzondering van één, wonen op

maximaal 10 minuten afstand per fiets en 5 minuten per auto.De afstand van de

achterwachtlocatie tot de locatie waar zij achterwacht voor zijn, zijn op loop en

fietsafstand met een maximum tijd van 5 minuten.Wanneer achterwacht vragen?Op

basis van eigen deskundigheid kunnen pedagogisch medewerkers in geval van een

calamiteit om achterwacht vragen.Zie ook het calamiteiten en onverwachte

gebeurtenissen beleid.In het overzicht dat op de groep aanwezig is, is er zoveel

mogelijk rekening mee gehouden dat pedagogisch medewerkers binnen 5 minuten op

de fiets/auto de locatie kunnen bereiken. 

Check resultaten: 

Er is een achterwacht regeling opgesteld. 

De achterwachtregeling wordt minimaal 1x per jaar geevalueerd.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID SLAPEN 

Het doel Kinderen slapen in een veilig bed. wordt bereikt door: 

Het Beleid Veilig Slapen beschrijft de risico’s en het voorkomen hiervan bij het slapen

van kinderen. De risico’s m.b.t. wiegendood hebben in het bijzonder betrekking op

baby’s tot 18 maanden. Wij werken met het beleid VEILIG SLAPEN. 

De werkinstructies en formulieren behorende bij het Beleid Veilig Slapen worden waar

deze van toepassing zijn opgesomd. •WERKINSTRUCTIE PREVENTIEREGELS

WIEGENDOOD•WERKINSTRUCTIE PREVENTIE WIEGENDOOD•VEILIG- EN
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FRISMETER•PROTOCOL VEILIG SLAPEN EN

WIEGENDOODPREVENTIEUitzonderingen op het beleid worden alleen gemaakt na

toestemming van de directie. Dit wordt vastgelegd op het intakeformulier. Eén

exemplaar komt in het kinddossier op de vestiging, één exemplaar wordt bewaard door

de directie en één exemplaar gaat naar de ouders/verzorgers. Alle medewerkers zijn

verplicht kennis te nemen van dit beleid en de bijbehorende documenten. Zij zijn zich

bewust van hun verantwoordelijkheid ten opzichte van de kinderen en hun ouders. Een

veilige en gezonde slaapomgeving T Skooltje Kinderopvang zorgt voor een zo veilig en

gezond mogelijke slaapomgeving. De maatregelen die genomen zijn worden hieronder

omschreven. Deze maatregelen zijn verder uitgewerkt in de bijbehorende

werkinstructies. •De kinderen slapen in stapelbedden, ledikantjes of stretchers. Oudere

kinderen die al in het bedje kunnen gaan staan slapen beneden in het stapelbed,

ledikant of op een stretcher en de jongere kinderen bovenin of in een ledikant. Bij

stapelbedden met een dakje mogen ook oudere kinderen bovenin slapen. •Alle bedden

voldoen aan het warenwetbesluit kinderbedden en -boxen. Nieuwe bedden worden

besteld via een vaste leverancier en alleen aangeschaft als deze aan de nieuwste

normen voldoen. De bedden worden jaarlijks door ons gecontroleerd. KINDEREN

SLAPEN IN EEN VEILIG BEDMATRAS•Er wordt een stevig en goedpassend matras

gebruikt, zodat deze niet makkelijk omgevouwen kunnen worden door de kinderen.

SPIJLENHEK EN SLUITING•Bij het sluiten van het spijlenhek houden we goed in de

gaten dat er geen beddengoed tussen zit.•We controleren regelmatig de sluiting van

het bed.•Als een kind in bed is gelegd, sluiten we altijd het spijlenhek met de

sluiting.BODEM•De bedbodems zitten altijd op de laagste stand.•We controleren

regelmatig of de bedbodems nog goed vast zitten.DAKJE•We controleren regelmatig

het dakje van de hoogslaper.•We sluiten altijd het dakje.•We controleren regelmatig de

sluiting van het dakje en spijlenrekje.BEDDENGOED•We gebruiken geen hoofdleggers

en hydrofiele luiers in bed.TE SLAPEN LEGGEN•De kinderen hebben geen wijde

pyjama aan.•We halen de koorden van de spenen af.KLIMMEN UIT BED•Kinderen die

wakker zijn halen we meteen uit bed.•We blijven in de slaapkamer bij de kinderen tot

ze slapen.•Er liggen geen grote voorwerpen in de bedjes die de kinderen als opstapje

kunnen gebruiken.•Kinderen kunnen niet zelf uit bed klimmen, met uitzondering van de

grootste kindjes.•We houden altijd toezicht bij het naar bed brengen en het uit bed

halen.ALGEMENE REGELS•Zorg dat er geen hoofdkussen, hoofd-,

zijwandbeschermers, plastic materiaal, koorden of tuigjes in het bed liggen binnen

handbereik van het kind. •Ook het koord van bijvoorbeeld een rolgordijn/snoertje van

een babyfoon mag niet binnen handbereik van een kind zijn.•Let hier ook op als je een

kind in de kinderwagen ergens neerzet. •Laat het kind slapen op een stevige, goed

passende matras. •Lucht/spui de slaapkamer, matras en beddengoed dagelijks. Het is

hygiënisch omdat meerdere kinderen gebruik van de slaapkamer maken. Ook is

luchten/spuien goed om allergieën te voorkomen. 

Check resultaten: 
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Het bed voldoet aan de wettelijke eisen. 

Het bed wordt veilig gebruikt door kinderen en medewerkers. 

Het bed wordt veilig opgemaakt door medewerkers. 

Er is een protocol hoe bedden opgemaakt moeten worden. 

Medewerkers zijn bekend met het protocol hoe bedden opgemaakt moeten worden. 

Het beddengoed dat wordt gebruikt is niet te warm. 

Het doel Kinderen jonger dan 2 jaar worden de veilig slaapadviezen uit het

Protocol Kinderopvang ter preventie van wiegendood opgevolgd. wordt bereikt

door: 

OPVOLGEN VAN DE VEILIGE ADVIEZEN UIT HET PROTOCOL KINDEROPVANG

TER PREVENTIE VAN 

WIEGENDOODWij werken volgens het protocol Veilig Slapen en

wiegendoodpreventie. Preventiemaatregelen 1.Stel ouders met een jonge baby

voorafgaand aan plaatsing enkele keren in de gelegenheid om hun kind aan de sterk

veranderde omstandigheden en de nieuwe routine te laten wennen (voorkom stress).

2.Leg een baby nooit op de buik te slapen, ook niet één keertje! 3.Hang bij

uitzonderingen (verklaring vereist van ouders!) een bordje met een B (buikligging) of F

(fixatie) aan het bedje. 4.Maak het bedje laag op en gebruik géén dekbed. Bij gebruik

van een campingbedje gebruik geen extra matras! 5.Controleer steeds alle kinderen

als je er een naar bed brengt. Kijk minimaal één keer per kwartier of •de kinderen goed

ademen •de luchtwegen vrij zijn •de temperatuur van het kind normaal is: nekje,

voetjes (i.v.m. warmtestuwing) Houd jonge baby’s tijdens het slapen extra goed in de

gaten. 6.Indien de luchtwegen niet vrij zijn, of het kind op de buik ligt, draai het kind

dan goed op de rug en maak de luchtwegen vrij. 7.Zet de babyfoon aan. 8.Ventileer de

slaapkamer regelmatig en zorg dat het er niet te warm is (15-18° C). 9.Rook nooit in

het gebouw. Schriftelijke verklaringen •Er zijn bepaalde (aangeboren) afwijkingen

waarbij buikligging (tijdelijk) wenselijk kan zijn. Vraag de ouders in dat geval om een

schriftelijke verklaring van de arts te overleggen en berg een kopie in het dossier. •Wijs

ouders die zonder medische reden buikligging wensen, nadrukkelijk op de

preventieadviezen. Willen zij desondanks dat hun baby in buikhouding slaapt, vraag de

ouders om een schriftelijke verklaring, met redenen omkleed, en door de

eindverantwoordelijke ouders ondertekend. •Stel ook een schriftelijke verklaring op,

wanneer ouders willen dat hun baby wordt gefixeerd. Vraag naar de reden. Toelichting

protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie Wiegendood is het onverwacht en

plotseling overlijden van een ogenschijnlijk gezonde baby, in de regel tijdens de

slaapperiode. Kinderen die aan wiegendood overleden zijn, zijn meestal jonger dan 1

jaar. Maar ook tussen het eerste en tweede jaar overlijden er nog enkele kinderen aan

wiegendood. De oorzaak van wiegendood is een combinatie van verschillende

factoren Mogelijke externe oorzaken zijn: buikligging, warmtestuwing, onveilig

bed/beddengoed, roken, weinig toezicht. Andere factoren die van invloed zijn: laag

geboorte gewicht, vermoeidheid, verkoudheid, stress. Wat kunnen wij doen om de
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veiligheid te bevorderen? Leg een baby nooit op de buik te slapen. Een baby op de

buik te slapen leggen maakt het risico van wiegendood wel vier tot vijf maal groter dan

gemiddeld. Bij een verkouden baby nog iets meer, bij een huil baby aanzienlijk meer.

Leg een baby dus niet eens één enkele keer op de buik te slapen, bij voorbeeld omdat

het kind alleen dan troostbaar lijkt. Er zijn helaas diverse voorbeelden dat zo'n

uitzondering fataal afliep. Uitzonderingen Er zijn bepaalde, maar niet vaak

voorkomende (aangeboren) afwijkingen waarbij buikligging (tijdelijk) wel wenselijk kan

zijn. Vraag de ouders in zo’n geval om een schriftelijke verklaring van hun arts te

overleggen en berg een kopie op in het dossier. Wijs ouders die zonder medische

reden buikligging wensen, nadrukkelijk op de preventieadviezen. Willen zij desondanks

dat hun baby in buikhouding slaapt (soms hebben zij hun kind daar al aan gewend),

vraag de ouders om een schriftelijke verklaring, met redenen omkleed, en door de

eindverantwoordelijke ouders ondertekend. Kiest een ouder wordende baby, die

gezond is, in goede conditie en motorisch ontwikkeld zodat vlot om en om draaien

geen probleem is, regelmatig zelf voor op de buik slapen, dan is vasthouden aan

steeds terugleggen op rug niet zinvol. De baby steeds terugdraaien zal dan telkens de

slaap verstoren. Gemiddeld zijn baby’s met vijf maanden in staat om zelf van rug naar

buik en weer terug te draaien, maar sommigen zijn er pas met negen maanden aan

toe. Let bij een buikslaper wel extra op de bed veiligheid! Fixatie Stel ook een

schriftelijke verklaring op, wanneer ouders willen dat hun baby wordt gefixeerd. Het

vastleggen van baby’s om rugligging te bevorderen wordt in Nederland in beginsel

ontraden. Vraag naar de reden. Raadpleeg voor methode en randvoorwaarden de

publicatie „Voorwaarden voor veilig fixeren. Gaat het om een daarin genoemd

uitzonderingsgeval, dan dient het fixeren met een „veilig geacht hulpmiddel,

consequent en elke keer weer uiterst zorgvuldig te geschieden. Om vergissingen te

voorkomen wordt aan het bed van een buikslaper een kaart bevestigd met een grote

letter B. In geval van fixeren kan een letter F daarop attent maken. Inbakeren Als

ouders een baby aanbieden met het verzoek deze op de door hen toegepaste wijze in

te bakeren, dient allereerst te worden nagegaan of het inbakeren wordt gedaan in

overleg met consultatiebureau of kinderarts en of de juiste, veilige methode, met goed

materiaal en binnen veilige leeftijdsgrenzen, wordt toegepast. Een baby die niet in

goede conditie is of b.v. koorts heeft mag nooit worden ingebakerd. Op verkeerde

wijze of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn en de kans op het

ontwikkelen van een heupafwijking bevorderen. Strikte leeftijdsgrenzen zijn van

belang: Een al wat oudere baby die er ingebakerd of losjes ingepakt in slaagt om te

draaien, belandt in een potentieel levensbedreigende situatie! Ouders kunnen door het

consultatiebureaus worden geïnstrueerd over het inbakeren. Voor de

consultatiebureaus is daartoe een landelijke standaard in ontwikkeling, waarin wordt

omschreven wanneer en hoe veilig en verantwoord kan worden ingebakerd en

wanneer het moet worden ontraden. Het actuele advies is om inbakeren bij voorkeur

na de vierde maand af te bouwen en uiterlijk na de zesde maand geheel na te laten in
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verband met toenemende veiligheidsrisico’s. Fopspeen Omdat veranderingen in

routine duidelijk een risico verhogend effect hebben, is het aan te raden om een baby

die bij het slapen gaan aan een fopspeen is gewend, die ook in kinderopvang

consequent voor het slapen te geven. Aanbevolen wordt het gebruik van een fopspeen

na de leeftijd van 10 maanden af te bouwen. Gebruik voor een speen geen koord of

lint dat langer is dan 10 centimeter. Gebruikt een baby medicijnen, vraag dan om het

advies van de behandelend arts en ga na of is gecontroleerd op slaapverwekkende

bijwerking (sommige artsen letten daar onvoldoende op!). Aansprakelijkheid De

schriftelijke verklaringen maken duidelijk hoe en waarom van de preventieadviezen

wordt afgeweken en dienen om te kunnen aantonen dat de pedagogisch

medewerkster zorgvuldig te werk is gegaan. In geval van aansprakelijkheidsstelling is

dat van belang. Juridische aansprakelijkheidsstelling valt te toetsen aan de mate

waarin men nalatig dan wel zorgvuldig is geweest, opzettelijk dan wel onopzettelijk. Bij

beoordeling zal worden gekeken naar beleid en uitvoering. Wettelijke voorschriften zijn

van een hogere orde dan raadgevingen/aanbevelingen, maar het is verstandig om

interne regels niet te laten afwijken. Naast juridische is er morele aansprakelijkheid. In

dat kader is van belang dat de pedagogisch medewerkster zichzelf achteraf geen

verwijten hoeft maken over zaken die hadden kunnen worden voorkomen. De

preventieaanbevelingen Veilig Slapen berusten op de in 1996 vastgestelde Consensus

Preventie van Wiegendood en worden in Nederland breed ondersteund, door

(medische) organisaties die zich bezighouden met baby zorg als consultatiebureaus

en de GGD, maar ook door b.v. Consument en Veiligheid. Voorkom dat een baby te

warm ligt •De factor warmtestuwing speelt een waarneembare rol onder de baby's die

onder het beeld van wiegendood overlijden. Door koude overlijdt zelden een baby. •Zo

lang de voetjes (geven uitsluitsel als het nekje doet twijfelen) van een baby in bed

prettig (= lauw) aanvoelen, heeft deze het niet te koud. Een baby die zweet heeft het al

gevaarlijk warm! •Zorg dat het niet te warm is of wordt in de slaapvertrekken. De

verwarming hoeft er niet vaak aan. De aanbevolen slaapkamertemperatuur is 15 tot 18

graden. Controleer de thermometer. Zorg voor veiligheid in het bed •Leg een baby bij

voorkeur te slapen in een babytrappelzak of maak het bedje laag op met een goed

ingestopt laken met een dekentje. •Gebruik nooit een dekbedje. Ook geen los liggende

dekbedhoes met een dekentje erin. Combineer geen trappelzak met ander

beddengoed. Laat een baby ook nooit met bedekt hoofd slapen! •Maak het baby bed

kort op: dat wil zeggen zo dat de voetjes vrijwel tegen het voeteneindeliggen. Dit is

bedoeld om te voorkomen dat het kind onder het beddengoed schuift. Vermijd ook het

opvullen van ruimte aan het voeteneinde met dubbelgeslagen dekens of een kussen.

•Gebruik nooit een kussen, een kussenachtige knuffel, zachte hoofd- en

zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht plastic in het

bedje. Voor een fopspeen mag niet meer dan tien centimeter koord worden gebruikt.

•Te zachte matrassen zijn blijkens vele onderzoeken een duidelijk verhoogd risico. •Bij

gebruik van een campingbedje gebruik nooit een extra matras. •Laat slaapkamertjes
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en beddengoed regelmatig luchten. Voorkom gezondheidsschade door (mee)roken

•Niet alleen voor wiegendood is roken een risicofactor. Rook kan een baby veel

schade doen, met (levenslang!) blijvende gevolgen. Daarom mag nergens binnen in

het gebouw worden gerookt. Houd voldoende toezicht •Kijk als je een kindje naar bed

brengt even in de andere bedjes. •Houd nieuwkomers/jonge baby’s zoveel mogelijk

extra in het oog. Er zijn sterkeaanwijzingen dat veranderingen in omstandigheden en

routine bij (jonge) baby’s stress veroorzaken. Het is verstandig om ouders van jonge

baby’s de gelegenheid te bieden om voorafgaand aan plaatsing enkele malen met hun

baby op gewenningsbezoek (bij voorkeur met slaapperiode) te komen. •Ga in elk geval

één maal per kwartier ter controle langs alle kinderen. •Maak gebruik van de

babyfoon/camera; zeker als er buiten wordt gespeeld of wanneer je even elders moet

zijn. De pedagogisch medewerkster is verantwoordelijk voor het toepassen van deze

regels. Hij/zij wordt geacht eventuele problemen in de praktijk te signaleren. Van

belangrijke gebeurtenissen (ongelukken of bijna-ongelukken) moeten zij de directie

meteen op de hoogte stellen. In geval van calamiteit Als er ondanks alle voorzorgen

toch een baby in ogenschijnlijk slechte conditie wordt aangetroffen, prikkel het kind

dan door het aan te tikken, de voetzolen te kietelen en het op te pakken en zie of het

zich herstelt. Zo niet, sla dan direct alarm (112 bellen) en begin met reanimeren. Het is

van belang om actief te handelen, omdat er sprake kan zijn van een zogeheten ALTE

(Apparent life threatening event = ogenschijnlijk levensbedreigende gebeurtenis), die

ten goede kan worden gekeerd. Een baby die bleek, blauw en/of slap wordt

aangetroffen, kan na prikkeling betrekkelijk snel weer bijkomen. Roep andere mensen

(achterwacht) te hulp, maar laat andere kinderen niet zonder toezicht. De directie

wordt gewaarschuwd en zij neemt contact op met de ouders, en met medische

instanties. Het is van belang om van begin af aan feiten te noteren zoals het tijdstip, de

omstandigheden en de betrokkenen. De te hulp geroepen arts dient in het belang van

de diagnostiek ook zo spoedig als mogelijk is de temperatuur van de baby op te

nemen. Bron: “Richtlijn Preventie Wiegendood”, NederlandseVereniging voor

Kindergeneeskunde, november 2006. www.wiegedood.nl 

Check resultaten: 

Alle medewerkers kennen het Protocol kinderopvang van de Stichting Wiegedood. 

Alle medewerkers werken volgens het Protocol Kinderopvang van Stichting

Wiegedood. 

Het doel Kinderen slapen in een schoon bed. wordt bereikt door: 

KINDEREN SLAPEN IN EEN SCHOON BED 

•Ieder kind heeft een eigen onderlakentje en gebruiken hun eigen slaapzak.•Bij

wisseling van slaapplekken wordt het beddengoed verschoond of het betreffende

onderlakentje bij het mandje van het kind bewaard.•Zichtbaar vuil beddengoed wordt

direct verschoond.•Dekens worden minimal 1 keer per maand gewassen. 

Check resultaten: 

Elk kind slaapt onder zijn eigen beddengoed. 
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Het beddengoed wordt wekelijks gewassen. 

Het doel Kinderen slapen in een veilig ingerichte slaapkamer. wordt bereikt

door: 

KINDEREN SLAPEN IN EEN VEILIG INGERICHTE SLAAPKAMER 

•Zorg dat er geen hoofdkussen, hoofd-, zijwandbeschermers, plastic materiaal,

koorden of tuigjes in het bed liggen binnen handbereik van het kind. •Ook het koord

van bijvoorbeeld een rolgordijn/snoertje van een babyfoon mag niet binnen handbereik

van een kind zijn. •Let hier ook op als je een kind in de kinderwagen ergens neerzet.

•De fopspeen mag een koord hebben dan niet langer is dan 10 centimeter. •Laat het

kind slapen op een stevige, goed passende matras. •Lucht/spui de slaapkamer, matras

en beddengoed dagelijks. Het is hygiënisch omdat meerdere kinderen gebruik van de

slaapkamer maken. Ook is luchten/spuien goed om allergieën te voorkomen.•Er is

geen opslag in de slaapkamer.•We controleren regelmatig de vloeren op speelgoed en

andere voorwerpen.•Zet het raam op de kantelstand.•We controleren om de tien

minuten in de slaapkamer. 

Check resultaten: 

Snoeren en koorden van bijvoorbeeld de babyfoon en raamdecoratie hangen of liggen

buiten bereik van de bedjes. 

Het doel Kinderen worden tijdens het slapen in de gaten gehouden. wordt

bereikt door: 

De slaapruimten grenzen aan de groepsruimte, dus we horen alle geluiden. We kijken

om de 5 á 10 minuten in de slaapkamer. Bij babies en kinderen die verkouden zijn

kijken we zelfs nog vaker en leggen we ook altijd een hand op de buik om te kijken of

het nog op en neer gaat. 

Er hangt op iedere slaapkamer ook een camera. 

Check resultaten: 

Er is een protocol hoe kinderen tijdens het slapen in de gaten worden gehouden. 

Medewerkers zijn bekend met het protocol voor toezicht op slapende kinderen. 

Er is regelmatig controle bij slapende kinderen.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID ETEN/DRINKEN 

Het doel Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd. wordt

bereikt door: 

Er zijn speciale tafels en banken aanwezig voor de grotere kinderen. Kinderstoelen

voor de kleinere kinderen en wipstoelen voor de babies. 

Check resultaten: 

Kleine kinderen zitten in passende stoelen, zodat ze er niet uit kunnen klimmen of

glijden. 
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Kinderen kunnen zelf makkelijk op en van hun stoel komen. 

Het doel Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken. wordt bereikt

door: 

Het voedingsaanbod op ‘T Skooltje bestaat uit de volgende producten: 

Brood en beleg Drinken Tussendoor•Bruin brood of volkorenbrood •Halfvolle melk of

karnemelk •Fruit (appel, peer, banaan,mandarijn, meloen, perzik, nectarine, druiven,

aardbei, kiwi,etc. afhankelijk van het seizoen)•Halvarine of zachte margarine

•Zelfgemaakte yoghurtdrank(magere yoghurt met diksap en water)•Yoghurt (halfvol of

mager)•Zoet beleg met weinig calorieën zoals: Jam, appelstroop, fruitstroop, honing,

vruchtenhagel en gestampte muisjes. Ook hebben we chocopasta, chocolade

hagelslag en pindakaas•Diksap of roosvicee (aanlengen met water)•Groente als

wortel, komkommer, tomaat, gele paprika, radijs etc.•Hartig beleg met weinig calorieën

zoals: Sandwichspread of groentespread, Magere smeerkaas met minder zout, Evt.

vegetarische smeerworst, Kaas: bij voorkeur 20+ of 30+, Bij voorkeur magere

vleeswaren zoals: achterham, rookvlees, fricandeau of kipfilet.•Vruchtensap of

groentesap zonder toegevoegde suikers (aangelengd met water)•Rijstwafel,

(volkoren)beschuit, soepstengel, (volkoren of tarwe)cracker of ontbijtkoek•In de zomer:

zoute koekjes of zoute stokjes•Rozijntjes•Groente/fruit als aardbeien, komkommer of

tomaat•Liga, biscuitjes, popcorn, eierkoek, lange vinger of

speculaasjeAandachtspunten•Pas de hoeveelheid aan de leeftijd van het kind aan:

geef een jong kind bv. eerst een halve ontbijtkoek of rijstwafel. Zo wordt er geen

voeding onnodig weggegooid.•Honing kan besmet zijn met een bacterie. We geven

daarom geen honing aan baby’s tot één jaar. Oudere kinderen mogen wel honing

eten.•In chocolade- of hazelnootpasta en chocoladehagelslag zitten veel verkeerde

vetten, dit bieden we dus slechts bij uitzondering aan en met toestemming van de

ouder. Pindakaas bevat weliswaar goede vetten maar ook veel calorieën, biedt dit dus

ook beperkt aan. •In smeerworst zit veel vitamine A wat niet gezond is voor jonge

kinderen. Gezien de richtlijn van slechts één boterham met smeerworst per week

betreft, bieden we geen smeerworst aan kinderen onder de 12 maanden. In plaats

daarvan kan vegetarische smeerworst gegeven worden.Traktaties en

feestjes•Incidenteel, bij feestelijke gelegenheden bieden we iets extra’s aan als:

waterijsjes, luxe broodjes, krentenbollen, soep, pannenkoeken, poffertjes, patat,

knakworstjes, tosti’s, pizza of macaroni.•Een traktatie kan een tussendoortje

vervangen maar niet het fruitmoment.•We wijzen ouders erop dat we graag traktaties

willen die niet te groot zijn en weinig calorieën bevatten (tips zijn te vinden op:

www.voedingscentrum.nl).• Op het kinderdagverblijf wordt alleen zeer incidenteel

snoep aangeboden (bv. bij Sinterklaas). Snoep met weinig calorieën hebben de

voorkeur (spekjes, winegums, schuimpjes, mentos) boven chocola, tussendoorkoeken

of zuur en kleverig snoep. Zuur en kleverig snoep (lolly’s, zuurtjes en drop) belasten de

tanden extra.Algemene uitgangspuntenWe bieden een gezonde gevarieerde

basisvoeding aan in een regelmatig patroon. Er wordt in de regel naast de vaste
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momenten niet meer dan drie keer tussendoor iets aangeboden. Het pakket aan

basisvoeding is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. Bij verandering

van de adviezen passen we ons voedingsbeleid aan.Kinderen mogen kiezen wat ze op

hun brood of cracker willen. Omdat variatie in voeding belangrijk is mogen kinderen

steeds uit een bepaalde categorie kiezen bv. een boterham met zoet en een met

hartig. We beperken de hoeveelheid broodbeleg die we op tafel zetten, omdat jonge

kinderen vaak nog niet goed kunnen kiezen uit een groot aanbod.AllergieënWe

houden rekening met kinderen die vanwege een allergie of om andere redenen

bepaalde voedingsmiddelen niet mogen eten. Het kan zijn dat de ouders van deze

kinderen zelf zorg moeten dragen voor de voeding van hun kind omdat deze niet in het

door ons aangeboden voedingspakket aanwezig is. Allergieën worden op het daarvoor

bestemde formulier beschreven en bewaard bij de kindgegevens.Algemene

hoeveelhedenHet voedingscentrum geeft een algemene richtlijn over de hoeveelheden

die kinderen per dag aan voeding nodig hebben. Ieder kind is echter uniek en het is

belangrijk om kinderen te leren luisteren naar hun eigen lichaam. Wij bepalen wanneer

en wat het kind eet, het kind kan zelf bepalen hoeveel het daarvan eet. We dringen

geen eten op, het bordje (of de fles) hoeft niet leeg, terwijl een erg hongerig kind iets

extra’s krijgt.We zijn er alert op dat kinderen niet proppen met eten of zich overeten,

kinderen die snel eten, eten namelijk vaak te veel. Baby’s tot 1 jaarBaby’s hebben hun

eigen voedingsschema. Dit schema is te vinden in het overdrachtsmapje voor 0-1

jarigen.Een baby start met flessenvoeding of afgekolfde borstvoeding. Over het geven

van borstvoeding dient goed overleg plaats te vinden met de ouders. Pas als ouders

dit aangeven wordt op het kinderdagverblijf gestart met vaste voeding als fruit en

brood. De fruithap bestaat uit dagelijks vers gepureerd fruit. We geven een baby vanaf

ongeveer negen maanden een tuitbeker, dit is beter voor de tanden. Baby’s beginnen

vaak met een korstje brood. Als een baby een hele boterham mag dan kunnen de

korstjes eraan blijven. Snijd de boterham voor een baby nog wel in kleine

stukjes.Dagelijkse gemiddelde hoeveelheden kinderen van 1 tot 4 jaar•1-3

boterhammen •300 ml melk (1 of 2 kleine bekertjes)•Drinken 0,75 liter (incl. melk) •1,5

stuks fruit •½ plak kaas, ½ plak vleeswaren •Voor tussendoortjes nog ruimte•voor 100

kcal (een cracker met•smeerkaas is bv. 70 kcal) 

Check resultaten: 

De stukjes eten zijn voor kleine kinderen niet te groot. 

Bij het serveren van warm eten of warme dranken is de temperatuur niet te hoog. 

Het doel Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek

van worden. wordt bereikt door: 

Doel 

Voorkomen dat kinderen van onze voeding ziek worden door op een hygiënisch

verantwoorde manier met voeding om te gaan.Algemene hygiëne•Laat kinderen voor

het eten hun handen wassen•Was zelf altijd eerst de handen voordat je voedsel gaat

bereiden of een fles gaat klaarmaken.Broodmaaltijd•Zet de melk, het vleesbeleg en de

43



kaas vlak voor de maaltijd op tafel. Zet zoveel vleesbeleg en kaas op tafel als er

gebruikt zal worden. Het hartige beleg en de melk staan maximaal 30 minuten op

tafel.•Bij jam, honing, appelstroop en dergelijke, een lepel of apart mes

gebruiken.•Warme snacks worden (bij hoge uitzondering) direct afgenomen van de

leverancier en niet zelf bereid. Eet warme snacks direct nadat ze op het

kinderdagverblijf aangekomen zijn.•Er worden op het kinderdagverblijf niet dagelijks

warme maaltijden bereid.Incidentele bereiding•Gerechten niet opnieuw

opwarmen.•Laat kinderen geen beslag eten.•Beslag waarin ei verwerkt is niet langer

dan een half uur buiten de koeling.•Verwerk geen rauwe eieren in gerechten die niet

verhit worden.Schoonmaken /wassen / snijden van voeding•Groente en fruit goed

wassen.•Snijden met een schoon mes en op een schone plank.•Gebruik een

keukenmachine die demontabel is zodat deze goed gereinigd kan worden.•Scheidt

rauw en bereid voedsel.•Geen voeding klaarmaken nabij een

verschoonplek.Afwassen•Zo nodig vaatwerk uit de machine nadrogen met een

schone, droge doek (schoon en droog is de norm)•Schoon vaatwerk met schone

handen opruimen en gescheiden houden van de vuile

vaat.Opruimen/schoonmaken•Scheid bij het afruimen etensresten van ander

afval.•Afval verzamelen en verwijderen op het moment dat er geen handelingen met

voedsel meer plaatsvinden (scheiding in tijdstip handelingen met voedsel en

verzamelen en verwijderen afval).•Scheid papier, glas en groenafval.•Was de handen

na het weggooien van het afval.•Gebruik in de keuken een pedaalemmer en leeg deze

dagelijks.•Vervang regelmatig afwasborstels, flessenborstels en pannensponsjes

ed.•Moment van schoonmaken zodanig kiezen, dat er geen besmetting van voedsel

kan optreden (dus geenreiniging tijdens het bereiden van voedsel).•Drogen met

schone doeken.•Flessenwarmer: aan het eind van de dag water weggooien en droog

maken 

Check resultaten: 

Er wordt gewerkt volgens de hygiënecode. 

Voedsel wordt hygiënisch bereid. 

Voedsel wordt op de juiste manier bewaard. 

Er wordt geen bedorven voedsel geserveerd. 

Kinderen gebruiken elk hun eigen beker en bestek. 

Er is een protocol voor omgang met moedermelk. 

Er is een protocol voor omgang met poedermelk. 

Medewerkers zijn bekend met het protocol voor omgang met poedermelk. 

Flessen worden na gebruik goed schoongemaakt. 

Spenen worden na gebruik goed schoongemaakt. 

Er is een protocol vor omgang met eten dat door ouders zelf wordt meegebracht. 

Kinderen en medewerkers wassen voor het eten hun handen. 

Het doel Heet eten en drinken leiden niet tot letsel wordt bereikt door: 

Kinderen krijgen geen heet eten en drinken. Flesvoeding wordt bereid volgens de
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werkinstructie en de temperatuur wordt altijd vooraf gecontroleerd. 

Bij knakworstjes, poffertjes etc. wordt altijd vooraf gecontroleerd of het niet te warm is. 

Check resultaten: 

Warm eten wordt niet op een tafellaken gezet. 

Thee wordt door medewerkers buiten bereik van kinderen gezet en gedronken

 

 

Verzorgen 

 

BELEID FOPSPEEN GEBRUIK 

Het doel Fopspenen zijn veilig zodat letsel of verspreiding van ziekte kiemen

wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Ieder kind heeft zijn eigen fopspeen en wordt in zijn of haar bakje bewaard 

Check resultaten: 

Fopspenen worden voor elk gebruik gecontroleerd op scheurtjes of andere

beschadigingen. 

Fopspenen worden schoongemaakt als deze vervuild zijn. 

Fopspenen worden minstens eens per week uitgekookt.

 

 

Verzorgen 

 

BELEID VERSCHONEN/TOILETGEBRUIK 

Het doel Kinderen worden verschoond op een veilige aankleed tafel. wordt

bereikt door: 

•Niet weglopen bij kinderen die op de aankleedtafel liggen;  

•Verschoonspullen worden binnen handbereik op de aankleedtafel gelegd, om te

voorkomen dat de pedagogisch medewerker het kind onbeschermd op de

aankleedtafel achterlaat 

Check resultaten: 

De aankleedtafel voldoet aan de wettelijke eisen. 

Een kind kan niet van de aankleedtafel vallen. 

Een kind kan zich niet bezeren aan scherpe onderdelen van de aankleedtafel. 

Een kind kan tijdens het verschonen niet bij lotions, crème of andere spulletjes. 

Het doel Kinderen worden op veilige en hygiënische wijze en op een schone

tafel verschoond. wordt bereikt door: 

Hygiëne tijdens het verschonen: 

Waar moet op gelet tijdens het verschonen?• Houd het verschonen strikt gescheiden

van voedselbereiding door middel van aparte werktafels.• Verschoon kinderen op een

daarvoor bestemde ondergrond.• Vervang het aankleedkussen als het beschadigd is.•
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Gooi luiers na gebruik direct in een gesloten afvalemmer of een luieremmer; deze

dagelijks legen.Zorg voor een schone verschoonplek:Er zijn twee opties om het

verschoonkussen schoon te houden:Optie 1• Leg een handdoek op het

verschoonkussen.• Gooi de handdoek na ieder kind in de was.• Maak het

verschoonkussen ieder dagdeel schoon.Optie 2• Verschoon het kind op het

verschoonkussen.• Reinig het verschoonkussen na iedere verschoning.Reiniging

verschoonkussen:• Maak een oplossing (van allesreiniger in water) in een fles of

plantenspuit. Het verschoonkussen mag nietgereinigd worden met billendoekjes. Er

blijft een vette laag op het verschoonkussen achter die eenbroedplaats kan zijn voor

micro-organismen.• Spuit of giet de oplossing op een wegwerpdoekje. Wanneer een

katoenen doekje gebruikt wordt, moet datdirect na gebruik in de was.• Neem na het

schoonmaken het verschoonkussen met een vochtige doek af.• Droog het

verschoonkussen na met een wegwerpdoek of een katoenen handdoek. Alleen na

vervuiling metbloed of bloederige diarree moet het verschoonkussen gedesinfecteerd

worden.• Maak het verschoonkussen eerst huishoudelijk schoon.• Ontsmet het kussen

daarna met alcohol 70% uit een fles in combinatie met een schone droge doek.

Gebruikgeen geprepareerde alcoholdoekjes.• Laat de alcohol aan de lucht drogen. 

Check resultaten: 

Kinderen worden nooit alleen gelaten op de aankleedtafel 

Kinderen kunnen niet bij vuile luiers komen. 

De aankleedtafel/verschoonplek wordt met het juiste schoonmaakmiddel schoon

gehouden. 

De medewerker wast na elke verschoonbeurt zijn of haar handen. 

Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch wordt

bereikt door: 

Toilet hygiëne 

Kinderen moeten begeleid worden in het naar de wc gaan totdat zij alle handelingen

zelfstandig kunnen uitvoeren.Op maat geplaatste toiletpotten met bril hebben de

voorkeur omdat de kinderen daar goed en aangenaam opkunnen zitten, waardoor de

handelingen gerichter uitgevoerd kunnen worden. Leer de kinderen plaats te nemen

zonder de handen op de pot te zetten. Sluit de eventueel aanwezige deksel bij het

doorspoelen om verneveling van water met bacteriën tegen tegaan. Na toiletbezoek

handen wassen bij een op maat geplaatste wastafel in de directe nabijheid.

Stromendwater en vloeibare zeep gebruiken en goed (leren) handen wassen. 

Check resultaten: 

Het potje wordt na gebruik met het juiste schoonmaakmiddel schoongemaakt. 

Het toilet wordt na gebruik gecheckt op vieze sporen, en bij vuil met het juiste

schoonmaakmiddel schoongemaakt. 

Kinderen wassen na elk toiletbezoek/ op het potje gaan hun handen.
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Verzorgen 

 

BELEID ZONBESCHERMING 

Het doel Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging. wordt

bereikt door: 

Protocol Preventie zonnebrand 

• Houd de kinderen tussen 12.00 en 16.00 uur zo veel mogelijk uit de zon.• De

kinderen blijven tussen 13.00 uur en 14.00 uur binnen.• Bij extreem felle zon blijven de

kinderen ook tussen 14.00 uur en 16.00 uur binnen.• Kinderen jonger dan zes

maanden zetten we helemaal niet in de zon.• Laat kinderen op zonnige dagen zoveel

mogelijk in de schaduw spelen.• Bij zonnig weer zetten we zoveel mogelijk parasols op

en creëren we zoveel mogelijk schaduw plekken.• Kleding (ook een petje/hoedje),

biedt de beste bescherming tegen de zon.• Ouders worden verzocht zonnehoedjes en

eventueel andere zonbescherming mee te geven.• Wanneer een kind een

zonnehoedje bij zich heeft zetten we deze altijd op. • We zorgen voor voldoende

water.• Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in.• De

kinderen worden zowel ’s morgens als ’s middags ingesmeerd (minimaal twee keer op

een dag).• Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20-30. Een kind kan maximaal

drie uur in de zon met een hogebeschermingsfactor. Probeer dit echter te beperken.•

Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in.• Waar nodig smeren

we de kinderen vaker is.• Herhaal het insmeren na het zwemmen. Waterproof-

producten zullen toch voor een deel verdwijnen bij hetafdrogen of spelen in het water

en zand. Smeer kinderen daarom ook met deze producten regelmatig in.• Bij warm

weer krijgen de kinderen ieder uur drinken aangeboden.• Wanneer het erg heet is

passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan en rusten vaker.Extra tips bij hitte

vanuit de GGD• Gebruik tijdig zonwering.• Maak gebruik van natuurlijke schaduw door

bomen.• Geef extra vocht (niet te koud) aan de kinderen. Ook leerkrachten moeten

extra drinken. Drink voordat jedorst krijgt.• Laat kinderen niet in de volle zon verblijven;

zeker niet tussen 12.00 en 16.00 uur.• Smeer de huid goed in met zonnebrandcrème

met een hoge beschermingsfactor.• Draag in de volle zon een zonnehoed of

zonneklep.• Zorg voor voldoende verkoeling (bijv. met een koud, nat washandje of een

kinderbadje).• Maak gebruik van ventilatoren of (mobiele) airco’s.• Laat kinderen in

kindercentra naakt (met pamper) onder het lakentje slapen.• Pas het activiteitenniveau

aan, zowel binnen als buiten.• Bij activiteiten buiten:- laat deze zoveel mogelijk

plaatsvinden in de schaduw- laat deze in de ochtenduren plaatsvinden- zorg voor

voldoende water• Pas de soort activiteiten aan en vermijd overmatige lichamelijke

inspanning. 

Check resultaten: 

Kinderen worden ingesmeerd als ze naar buiten gaan. 

Kinderen krijgen extra te drinken als ze in de zon spelen. 

Kinderen worden minimaal een half uur voor dat ze naar buiten gaan ingesmeerd.
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Verzorgen 

 

BELEID DIERENBEZOEK/AGRARISCHE KINDEROPVANG

 

 

Verzorgen 

 

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN 

Het doel Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen. wordt

bereikt door: 

Handhygiëne 

Wij zorgen dat het kind zo min mogelijk in contact komt met ziektekiemen via

ongewassen handen van groepsleiding door hetoptimaal zorg dragen van een goede

handhygiëne en het wassen van de handenvoor:• Het bereiden en aanraken van

voedsel• Het eten en helpen bij het eten• Wondverzorgingna:• Hoesten, niezen,

snuiten• Toiletgebruik• Verschonen kind• Afvegen billen kind• Contact met

lichaamsvochten, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed•

Buiten spelen• Contact vuile was of afvalbak• SchoonmaakwerkzaamhedenWij wassen

de handen zorgvuldig volgens het handen-was protocol• Gebruik stromend water.•

Maak de handen nat en neem vloeibare zeep.• Wrijf de handen over elkaar en zorg

ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden verdeeld.• Spoel de handen

al wrijvend af onder stromend water.• Droog de handen af met een schone droge

handdoek, gebruik liefst papieren handdoeken 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke regels opgesteld over handen wassen. 

Kinderen en medewerkers kennen de regels over handen wassen. 

Er zijn duidelijke regels over het dragen van sieraden en nagelverzorging. 

Medewerkers kennen de regels over het dragen van sieraden en nagelverzorging. 

Zeep en papieren handdoekjes zijn aanwezig om handen te kunnen wassen. 

Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van

ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Hoesten/niezen 

Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aan-hoesten of

niezen door groepsleiding door:• Het toepassen van een goede hoest- en

nieshygiëne.• Niet hoesten en niezen in de richting van anderen.• De hand voor de

mond houden.• Na hoesten, niezen en snuiten de handen te wassen.Wij voorkomen

dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aan-hoesten of niezen door

andere kinderen door:• Het aanleren van een goede hoesthygiëne.Dit houdt in:•

Kinderen leren het hoofd weg te draaien of naar beneden te buigen tijdens hoesten,

niezen. Kinderen erop te wijzenhun hand voor de mond te houden.• Kinderen leren de

handen te wassen wanneer deze door hoesten en niezen zichtbaar vuil zijn.Wij
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voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door snot/spuug van

andere kinderen door:• Kinderen regelmatig hun neus te laten snuiten.• Voor ieder kind

telkens een schone zakdoek te gebruiken en daarna weg te gooien.• Voor ieder kind

telkens schone spuugdoekjes en slabben te gebruiken en na gebruik in de was te

doen.• Gebruik washandjesWij voorkomen dat kinderen in contact komen met

ziektekiemen via washandjes door:• Per kind een eigen washandje te gebruiken om

handen en gezichten mee af te vegen en deze na gebruik meteen in dewas te doen. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken wat te doen als een kind of medewerker griep heeft of

verkouden is. 

Kinderen en medewerkers kennen de afspraken wat te doen als een kind of

medewerker griep heeft of verkouden is. 

Kinderen kunnen niet in contact komen met elkaars snot. 

Het doel Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een

wondje heeft. wordt bereikt door: 

Ziektekiemenverspreiding via zalf of crème voorkomen wij door: 

• Een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf.• Het gebruik van spatels,

tissues of rubber handschoenen bij het gebruiken van crème of zalf.• Het gebruik van

tubes of wegwerpflacons, waardoor de kans op besmetting

afneemt.Ziektekiemenverspreiding door onhygiënische wondverzorging voorkomen wij

door:• Handen voor en na wondverzorging grondig te wassen.• Het dragen van

wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, of bij contact met wondvocht of

lichaamsvochten diezichtbaar met bloed zijn vermengd.• Gemorst bloed met

handschoenen aan te verwijderen en het bloed met een papieren tissue op te nemen.

Daarnamaken wij de ondergrond schoon met water en zeep en desinfecteren wij het

oppervlak met alcohol (70%).• Wondjes met een waterafstotende pleister af te dekken

en verband of pleister regelmatig te verwisselen (in ieder gevalwanneer het doordrenkt

is met bloed of wondvocht).• Met bloed bevuilde kleding en linnen op 60°c te (laten)

wassen. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken hoe te handelen bij een wondje (aldan niet met bloed of

door een bijtincident). 

Kinderen en medewerkers kennen de afspraken over hoe te handelen bij een wondje. 

Het doel Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden. wordt

bereikt door: 

De luieremmer is afgesloten. 

De afvalemmer staat in de keuken waar de kinderen niet komen. 

Check resultaten: 

Kinderen kunnen niet bij het afval of afvalcontainers. 

Kinderen kunnen niet bij voedselresten. 

Kinderen weten wat ze moeten doen met afval. 
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Medewerkers kennen de afspraken over het gebruik van afvalemmers en

afvalcontainers. 

Afvalemmers en afvalcontainers worden afgesloten zodat ongedierte niet bij het afval

kan komen. 

Het doel Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, slabbetjes,

spuugdoekjes, washandjes). wordt bereikt door: 

Na gebruik worden de slabbertjes, spuugdoekjes en washandjes direct in de was

gedaan. 

Alles wordt eenmaal per kind gebruikt.Theedoeken, vaatdoeken en handdoeken

worden minstens twee maal per dag verschoond. 

Check resultaten: 

Vaatdoekjes worden minimaal ieder dagdeel vervangen. 

Elk kind krijgt een eigen slabbetje of washand om zich schoon te maken. 

Het doel Kinderen spelen met schoon speelgoed. wordt bereikt door: 

Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via vuil

speelgoed door: 

• Speelgoed dat niet in gebruik is op te bergen.• Zichtbaar vuil speelgoed meteen te

reinigen.• Babyspeelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks te reinigen.•

Speelgoed waarvan je weet dat kinderen het in de mond stoppen, dagelijks te

reinigen.• Zo veel mogelijk eenvoudig te reinigen speelgoed aan te schaffen.• Slijtvast

speelgoed aan te schaffen.• Beschadigd speelgoed te vervangen.• Het binnen- en

buitenspeelgoed gescheiden te houden 

Check resultaten: 

Speelgoed en verkleedkleren worden regelmatig gewassen om het schoon te houden. 

Speelgoed en verkleedkleren worden direct gewassen bij zichtbare vervuiling. 

Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden spelen in zwembadjes speleb,

als deze in de zomer worden opgezet. wordt bereikt door: 

Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen met ziektekiemen via

vervuild zwemwater door: 

• Zoveel mogelijk de sproeier te gebruiken in plaats van zwembadjes.• Het gebruik van

(zwem)luiers om ontlasting in het water te voorkomen.• Het water bij directe vervuiling

te vervangen.• Kinderen niet te laten eten/drinken tijdens het spelen in het badje.• De

badjes elke dag na gebruik te reinigen en droog op te bergen.Waterspeelgoed (in

badjes en de watertafel)Wij dragen er zorg voor dat kinderen niet in contact komen

met ziektekiemen via waterspeelgoed door:• Speelgoed aan te bieden dat niet

uitnodigt om in de mond te stoppen, zoals bijvoorbeeld eendjes in plaats vanbekertjes. 

Check resultaten: 

In een zwembadje mag niet worden gedronken. 

Bij ontlasting in het zwembadje, wordt deze direct schoongemaakt. 

Vuil wordt direct uit het zwembadje gehaald. 

Het zwembadje wordt dagelijks leeggemaakt. 
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Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen. wordt

bereikt door: 

De zandbak 

• Indien nodig wordt voorkomen dat honden en katten toegang hebben tot de

zandbak.• De zandbak wordt na gebruik afgedekt.• Kinderen eten en drinken niet in de

zandbak.• Alle zichtbare verontreiniging wordt direct verwijderd.• De kinderen wassen

hun handen na het spelen in de zandbak.• Het zand wordt vervangen:o Wanneer

zichtbare vervuiling niet meer te verwijderen valt.o Wanneer kinderen “vuil” uit de

zandbak komen.o Wanneer dierlijke uitwerpselen zijn aangetroffen wordt de oude laag

eerst verwijderd.o Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten in

het zand worden aangetroffen, die er langerdan 3 weken in hebben gelegen 

Check resultaten: 

De zandbak wordt regelmatig gecontroleerd op uitwerpselen van honden en katten. 

Honden en katten hebben geen toegang tot de zandbak 

Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden

aangetroffen, die er langer dan 3 weken hebben gelegen. 

Kinderen mogen niet eten en drinken in de zandbak 

Kinderen moeten na het spelen in de zandbak hun handen wassen. 

Het doel De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen

en teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt. wordt bereikt door: 

Teken 

• De tekenkaart hangt standaard op het prikbord.• De pedagogisch medewerker ziet er

op toe dat kinderen beschermende kleding dragen bij wandelingen in bossen.•

Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken

hebben gespeeld.• eken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een

tekenpincet of tekenlepel.• Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct

gedesinfecteerd.• De tekenkaart wordt altijd meegenomen bij het wandelen of naar

buiten gaanWespenWe verkleinen de kans dat kinderen door een wesp gestoken

worden door:• Zoet eten en drinken te beperken in de buitenruimte.• Wanneer dit toch

gebeurt kinderen door een rietje te laten drinken.• Zoet eten en drinken niet onafgedekt

te laten staan.• Plakkerige handen en monden (van zoetigheid) direct schoon te

maken.• Kinderen nooit zonder toezicht te laten.• Bij overlast wordt een hor voor raam

of deur geplaatst om insecten te weren.• Planten die bijen of wespen aantrekken zijn

afwezig of worden verwijderd. 

Check resultaten: 

Wespen en bijen worden niet aangetrokken door zoetigheid of bloemen. 

Kinderen dragen dichte schoenen en lange broeken, met hun sokken over de broek

wanneer er in struikgewas, hoog gras of heide wordt gespeeld. 

Medewerkers weten hoe te handelen bij een steek of beet van een insect. 

Medewerkers controleren kinderen wanneer er in struikgewas, hoog gras of heide is

gespeeld.
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Verzorgen 

 

BELEID MEDISCH HANDELEN 

Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldig medische

behandeling te geven. wordt niet bereikt door: 

Medisch handelen 

Wij zorgen ervoor dat een kind niet ondeskundig medisch wordt behandeld doordat:•

Al onze pedagogisch medewerkers een E.H.B.O. cursus gevolgd hebben of bij

indiensttreding gaan volgen.• Zij alleen eerste hulp bij ongelukken bieden bij klein

letsel en medische hulp inschakelen wanneer wij dit nodig achten.•

Medicijnverstrekking alleen op bovenstaande manier doen.• Wanneer wij twijfelen aan

onze vakbekwaamheid op het gebied van medisch

handelen/medicijnverstrekking,deskundige hulp inschakelen in overleg met de ouders.•

Ouders geven vooraf schriftelijk toestemming voor medische handelingen.• Een arts

moet zich ervan vergewissen dat degen die niet bevoegd is voor medische

handelingen wel de bekwaamheidbezit om die handelingen te verrichten.• Bij

onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische handelingen

uitbesteed aan bijvoorbeeld dethuiszorg. 

Check resultaten: 

Er zijn duidelijke afspraken over het toedienen van medicijnen. 

Medewerkers kennen de afspraken over het toedoenen van medicijnen. 

Er worden medische dossiers van kinderen bijgehouden. 

Het is bij medewerkers bekend wie bevoegd is bepaalde medicijnen toe te doenen. 

Een thermometer wordt alleen met hoesjes gebruikt. 

Wij desinfecteren de thermometer met alcohol. 

De thermometer wordt na gebruik schoon gemaakt met water en zeep en

gedesinfecteerd. 

Het doel Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een

geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO. wordt bereikt door: 

Alle medewerkers hebben een geldige EHBO diploma. 

Check resultaten: 

Er zijn voldoende medewerkers met een certificaat voor kinderEHBO. 

Kennis over kinderEHBO wordt up to date gehouden.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID VEILIG GEBOUW 

Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Op alle deuren zijn safetystrips bevestigd. 

Check resultaten: 
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Kinderen kunnen niet hun vingers tussen de deur krijgen. 

Het doel Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen.

wordt bereikt door: 

Ramen kunnen alleen in de kiepstand open en hebben veiligheidsglas. 

Check resultaten: 

Een kind kan niet via een bed of stoel door het open raam naar buiten vallen. 

Ramen hebben veiligheidsglas. 

Ramen of ander glas zijn goed zichtbaar. 

Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Er zijn geen oneffenheden op de muren. 

Check resultaten: 

De muren zijn glad afgewerkt. 

Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Radiatoren zijn niet heet qua temperatuur en het zijn geen ledenradiatoren 

Check resultaten: 

Een kind kan zich niet branden aan een hete radiator of verwarmingsbuis. 

De radiator heeft geen scherpe hoeken. 

Een kind kan niet met zijn hand klem komen te zitten tussen de ledenradiator. 

Het doel Electra is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Alle stopcontacten zijn voorzien van beveiligers en zitten boven de 150 cm 

Check resultaten: 

In het gebouw zijn geen kapotte snoeren of stopcontacten. 

Een kind kan niets in het stopcontact steken (vinger of voorwerp). 

Er worden kinderveilige verlengsnoeren of haspels gebrukt. 

Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen. wordt bereikt door: 

Er wordt regelmatig opgeruimd. 

Er wordt niet gedweild als kinderen rondlopen.Er is geen gladde vloer aanwezig. 

Check resultaten: 

De vloer is voldoende stroef en leidt niet tot uitglijden. 

Natte plekken op de vloer worden direct droog gemaakt. 

Opstapjes, oneffenheden of drempels zijn duidelijk zichtbaar. 

De toiletvloer is goed schoon te maken. 

De toiletvloer wordt schoongemakt met een juist schoonmaakmiddel.

 

 

Veilig en gezond gebouw en omgeving 

 

BELEID GEZOND BINNENMILIEU 

Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven. wordt bereikt door: 

Wij proberen te vermijden dat kinderen in bedompte, te koude of te warme ruimtes

verblijven door: 

53



• Waar mogelijk dagelijks ramen of ventilatieroosters open te zetten.• Op andere

veilige manieren zoveel mogelijk te ventileren.• Mechanische ventilatie staat altijd op

stand 2.• ’s Zomers waar mogelijk en niet in strijd met het (brand)veiligheidsplan ramen

en (buiten) deuren open te zetten.• Bij kou regelmatig de temperatuur te meten (de

temperatuur in de verblijfsruimte mag niet lager zijn dan 17°C en in deslaapruimte niet

lager dan 15°C).• Bij warm weer tussen de 20 en 25 graden zo mogelijk extra ventilatie

en zonwering te gebruiken. Bij extreem warm weer boven 30 graden, zo mogelijk

tijdelijke airco te plaatsen.• Bij warm weer met de kinderen naar koelere plaatsen in het

kinderdagverblijf te gaan.• Bij warm weer de activiteiten aanpassen en vaker drinken

aanbieden.• Bij warm weer ‘s nachts extra te ventileren.• Er wordt extra geventileerd

tijdens en na bewegingsspelletjes, bedden opmaken en stofzuigen/wissen• In iedere

ruimte waar kinderen verblijven is een thermometer aanwezig• De temperatuur wordt

regelmatig gecontroleerd en is in de verblijfsruimte niet lager dan 17°C• De

temperatuur in de verblijfsruimte wordt op 20°C ingesteld en het ventilatiegedrag wordt

aangepast wanneer detemperatuur oploopt.• Als de temperatuur boven de 25°C

oploopt, wordt er volgens een hitteprotocol gewerkt.• Er wordt een ventilator gebruikt in

binnenruimtes waar de temperatuur oploopt boven de 25°C.• De luchtvochtigheid

wordt in groepsruimten en slaapkamers regelmatig gecontroloeerd en is tussen de

30% en 70%.• Ventilatiegedrag wordt aangepast als de activiteit daarom vraagt.• In de

verschillende ruimtes worden temperatuurschommelingen van meer dan 5°C

voorkomen.• Kinderen wordt toegang tot ruimtes waar gerookt wordt verboden.• Er

worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand.• Tijdens

knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt.• Na verfwerkzaamheden wordt

extra gelucht tot de verflucht verdwenen is.• Er worden geen sterk geurende producten

gebruikt.Ventilatievoorziening• Laat de mechanische ventilatie iedere vijf jaar meten en

opnieuw inregelen en leg de resultaten vast in een logboek.• Maak de

ventilatiekanalen elke vijf tot zeven jaar schoon.• Filters van een eventuele

mechanische luchttoevoer worden gereinigd en vervangen conform instructies van

deleverancier.• Ventilatieroosters worden vrij gehouden. 

Check resultaten: 

Ruimtes zijn behaaglijk. Niet te koud of te warm. 

Ruimtes ruiken niet bedompt of muf. 

Ruimtes worden geregelmatig geventileerd. 

Het mechanische ventilatie systeem wordt regelmatig schoongemaakt. 

Het doel De ruimtes zijn schoon. wordt bereikt door: 

Wij voorkomen het stoffig worden van ruimtes door: 

• Volgens rooster schoon te maken; vloer en meubilair dagelijks, hoger gelegen

oppervlakken wekelijks, verticaleoppervlakken maandelijks.• Vloerwissers en

stofzuiger te gebruiken.• De ruimtes zo in te richten dat het gemakkelijk schoonmaken

is en stof minder kans krijgt.• Opgehangen knutselwerkjes, decoraties e.d. stofvrij te

houden of te verwijderen wanneer ze stoffig worden/zijn.• In het bijzijn van de kinderen
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worden geen vluchtige stoffen zoals spuitbussen (haarlak, deodorant, verf,

fixeer,luchtverfrisser), lijm, terpentine, wasbenzine, vlekkenwater, boenwas,

afbijtmiddel of andere middelen metoplosmiddelen gebruikt.• Wij gebruiken zo min

mogelijk sterk geurende reinigingsmiddelen en op de groepen worden geen

verbrandings- of kooktoestellen gebruikt. 

Check resultaten: 

Ruimtes worden geventileerd tijdens schoonmaken, stofzuigen en bedden verschonen. 

Deuren worden met het juiste schoonmaakmiddel goed schoon gehouden. 

Deuren zijn op contactpunten visueel schoon. 

De wanden worden goed schoon gemaakt met een juist schoonmaakmiddel. 

Wanden zijn visueel schoon. 

Ongedierte kan niet via kieren in muren binnenkomen. 

De toiletvloer is goed schoon te maken. 

De toiletvloer wordt schoongemaakt met een juist schoonmaakmiddel. 

Er zijn tijdens het schoonmaken geen kinderen aanwezig. 

Schoonmaakmaterialen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen. 

Ruimtes worden volgens een schoonmaak schema schoon gemaakt. 

In de ruimtes staan makkelijk schoon te houden meubels. 

Er wordt niet schoongemaakt met chloor of Dettol, maar met een allesreiniger. 

Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen. wordt bereikt door: 

Allergieën via dieren en planten 

• Wij houden geen harige huisdieren op het kinderdagverblijf. Bezoek aan de

kinderboerderij gaat altijd in overleg met deouders. Wij houden geen planten en

bloemen in de groepsruimtes.• Dieren worden alleen toegelaten als uit een

inventarisatie blijkt dat er geen kinderen zijn met een allergie voorhuisdieren.• De

pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen na contact met dieren hun

handen wassenStofferingVoorwerpen van textiel zoals vloerkleden, gordijnen,

matrassen, box kleden en gestoffeerd meubilair vormen een belangrijkebron van

allergenen. Allergenen zijn stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken

zoals astma of allergisch eczeem.Veel kinderen zijn overgevoelig voor allergenen,

vooral van huisstofmijten en huisdieren, maar ook wel voor huidschilfers vanandere

mensen. Allergenen zijn vooral schadelijk voor kinderen die een allergie hebben. Maar

ook gezonde kinderen kunnendoor contact met allergenen allergieën ontwikkelen.Wij

gaan als volgt om met stoffering om aanraking met allergenen te minimaliseren:•

Textiel op minimaal 60 graden wassen.• Niet wasbare textiel (zoals kussens of

matrassen) van een mijten werende hoes voorzien.• Geen 2e hands meubels,

matrassen en vloerkleden die niet op 60°C te reinigen zijn gebruiken.• Het gebruik van

losse vloerkleden vermijden of anders kortpolige en gemakkelijk te reinigen

vloerkleden kopen.Wij voorkomen het stoffig worden van ruimtes door:• Volgens

rooster schoon te maken; vloer en meubilair dagelijks, hoger gelegen oppervlakken

wekelijks, verticaleoppervlakken maandelijks.• Vloerwissers en stofzuiger te
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gebruiken.• De ruimtes zo in te richten dat het gemakkelijk schoonmaken is en stof

minder kans krijgt.• Opgehangen knutselwerkjes, decoraties e.d. stofvrij te houden of

te verwijderen wanneer ze stoffig worden/zijn.• In het bijzijn van de kinderen worden

geen vluchtige stoffen zoals spuitbussen (haarlak, deodorant, verf,

fixeer,luchtverfrisser), lijm, terpentine, wasbenzine, vlekkenwater, boenwas,

afbijtmiddel of andere middelen metoplosmiddelen gebruikt.• Wij gebruiken zo min

mogelijk sterk geurende reinigingsmiddelen en op de groepen worden geen

verbrandings- of kooktoestellen gebruikt. 

Check resultaten: 

In ruimtes zijn geen planten, textiel of stofferingen aanwezig die veel allergenen

(kunnen) bevatten. 

In de buurt van kinderen worden schoonmaakmiddelen gebruikt die geen een sterke of

prikkelende geur hebben. 

Textiel en speelgoed/knuffels worden regelmatig gewassen. 

Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen.

wordt bereikt door: 

• Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand. 

• Tijdens knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt.• Na verfwerkzaamheden

wordt extra gelucht tot de verflucht verdwenen is.• Er worden geen sterk geurende

producten gebruikt. 

Check resultaten: 

Tijdens het knutselen wordt lijm en verf zonder oplosmiddelen gebruikt. 

De ruimtes worden tijdens gebruik van giftige dampen door oplosmiddelen extra

geventileerd. 

Tijdens grote schilderklussen wordt er geen gebruik gemaakt van producten met

oplosmiddelen en andere chemische producten.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPEELMATERIAAL 

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig. wordt bereikt door: 

THEMA SPEELMATERIAAL 

Het aangeboden speelmateriaal is veiligAfspraken •Gooi kapot speelgoed en

speelgoed met scherpe randen weg.•Schuur speelgoed waar splinters aan

zitten•afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog heel is,

zonder scherpe randen.•Gebruik geen speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,2

centimeter in een groep met alleen kinderen jonger dan 3 jaar.•Berg het speelgoed

met kleine onderdelen op in een afgesloten kast of doos bij gemengde groepen.•Zorg

ervoor dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen.•Als er

speelgoed is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, laat de oudere kinderen er
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dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn.•Als groot en klein samenspelen, speel

dan met speelgoed van de kleintjes. Of speel zelf mee als ze spelen met speelgoed

van de grotere kinderen.•Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed

opruimen.•Controleer speelgoed regelmatig op losse en kapotte onderdelen en

verwijder speelgoed dat stuk is.•Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer

zijn dan 22 centimeter om beknelling te voorkomen.•afspraak met medewerkers:

controleer regelmatig of het stiksel van speelgoedbeesten niet loslaat. 

Check resultaten: 

Het speelmateriaal voldoet aan het warenwet besluit. 

Speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken. 

Het speelmateriaal sluit aan bij de leeftijd van het kind. 

Kleine kinderen kunnen niet bij speelmateriaal, of onderdelen van speelmateriaal dat

verstikkingsgevaar opleverd. 

Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet

mee wordt gespeeld. wordt bereikt door: 

Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee wordt

gespeeld. Afspraken  

•Zet het grote speelgoed niet te hoog zodat kinderen er makkelijk bij kunnen.•We

hebben voldoende bergruimte voor speelmateriaal. Zo niet, dan creëren we

bergruimte.•Speelgoed voor de oudere kinderen wordt hoog opgeborgen of in de kast

die afgesloten kan worden, zodat de kindjes dit niet zelf kunnen pakken.•Speelgoed

dat de kinderen zelf mogen pakken, zetten we laag neer. Zo kunnen de kinderen er

makkelijk bij.•We ruimen gedurende de dag steeds samen met de kinderen op, zodat

de vloer niet bezaaid ligt met speelgoed of andere voorwerpen.•afspraak met kinderen

en medewerkers: zet alle fietsen tegen de muur.•afspraak met kinderen: speel niet op

het fietsenrek. 

Check resultaten: 

Speelmateriaal wordt na gebruik buiten het werk/speelgebied opgeborgen of

weggelegd.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN OP HOOGTE 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen op hoogte. wordt bereikt door: 

Afspraken met kinderen en werknemers over spelen op hoogte 

Afspraken •afspraak met de medewerkers: Jonge kinderen spelen niet op de toestellen

van de oudere kinderen. Er is altijd toezicht en indien de kleine kindjes op de toestellen

spelen, staat er een medewerker bij om te helpen.•afspraak met kinderen: speel niet

met spelmateriaal (zoals fietsen of skelters) in de buurt van speeltoestellen.•afspraak

57



met medewerkers: ruim los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen direct op. 

Check resultaten: 

Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen op hoogte. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen op hoogte. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in spelen op hoogte. 

Het doel Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in

kunnen komen, zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen.

wordt bereikt door: 

Afspraken 

•Onze speeltoestellen zijn aangepast op de leeftijden van de kinderen.•We laten

kinderen er zelf op klimmen, maar staan er wel bij ter ondersteuning. 

Check resultaten: 

Kinderen klimmen alleen (natuurlijk) speelmateriaal of op muurtjes waar ze zelf op en

af kunnen komen. 

Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van

goede kwaliteit. wordt bereikt door: 

Afspraken 

•afspraak: controleer het speeltoestel maandelijks door te kijken of je signalen ziet van

slijtage.•Maak de speeltoestellen bij buiten spelen altijd vooraf droog.•Controleer het

speeltoestel op gladde treden en handvatten (vooral bij nat weer) 

Check resultaten: 

Speeltoestellen voldoen aan de WAS. 

Er is een onderhoudsplan voor de (natuurlijke) speeltoestellen. 

Het resultaten van het onderhoudsplan is voor iedereen in te zien en vindbaar. 

(Natuurlijk) speelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op veiligheid door

gebreken. 

Kinderen kunnen nergens achter blijven hangen met een sieraad of touwtje.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN MET SNELHEID 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen met snelheid. wordt bereikt door: 

Afspraken met kinderen en werknemers over spelen met snelheid 

Afspraken:•Laat kinderen alleen fietsen op fietsjes of driewielers zonder

spaken.•Fietsen/steppen en ander soort van rijdend speelgoed alleen in het gedeelte

waar het mag. Wij leren de kinderen deze regels.•Binnen wordt er niet op rijdend

speelmateriaal gespeeld, met uitzondering van het varkentje. 

Check resultaten: 
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Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen met snelheid. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen met snelheid. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Medewerkers zijn in staat kinderen goed te begeleiden in spelen met snelheid. 

Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen

uitvoeren. wordt bereikt door: 

Er zijn aparte zones waar activiteiten op snelheid mogen worden uitgevoerd 

Afspraken:•Fietsen en ander rijdend materiaal mag niet op het gras. Alleen op de

stoeptegels.•De allerkleinsten spelen op het gras, eventueel met een afscheiding en

altijd onder toezicht van een medewerker. 

Check resultaten: 

Kinderen kunnen op rustige plekken oefenen, en vrij spelen, zonder dat de kans groot

is dat er botsingen optreden. 

De ondergrond is geschikt voor activiteiten/ speelgoed op wieltjes. 

Het doel Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als

bijvoorbeeld fietsen of skaten/ skateboarden. wordt bereikt door: 

Wij gebruiken geen skates, skateborden en fietsen op 2 wielen. 

Check resultaten:

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN MET GEVAARLIJKE VOORWERPEN 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen met gevaarlijke voorwerpen wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Gereedschap is altijd buiten bereik van de kinderen.•Scharen worden hoog

opgeborgen. Als kinderen mogen knippen, doen zij dit altijd aan tafel en in het bijzijn

van een medewerker.•afspraak met de medewerkers: berg handtassen, lucifers en

aanstekers altijd op na gebruik op een plek waar kinderen niet bij kunnen. 

Check resultaten: 

Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen met met gevaarlijke voorwerpen. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen met met gevaarlijke

voorwerpen. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Ouders worden op de hoogte gesteld over het spelen met gevaarlijke voorwerpen. 

Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt

voor de leeftijd van het kind. wordt bereikt door: 

We hebben geen gevaarlijk gereedschap, behalve scharen. Er is altijd toezicht en de

scharen zijn speciaal voor kinderen. 

Check resultaten: 

59



Gereedschap of andere gevaarlijke voorwerpen regelmatig gecontroleerd. 

Kinderen wordt geleerd hoe ze met het gereedschap/ voorwerp om moeten gaan. 

Gereedschap is altijd buiten bereik van jonge kinderen. 

Het doel Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten,mogen niet met

gevaarlijke voorwerpen spelen of werken wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Kinderen mogen niet in de keuken komen•afspraak: controleer regelmatig of de

stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.•Voorzie lage

stopcontacten van stopcontactbeveiligers.•afspraak met medewerkers: berg giftige

stoffen hoog op, bij voorkeur in de bergkast of keuken op.•afspraak met medewerkers:

doe het keukendeurtje waarachter giftige stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij

voorkeur op slot.•afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet

rondslingeren in handbereik van kinderen.•afspraak met medewerkers: bewaar

medicijnen buiten handbereik van kinderen.•afspraak (kinderen): uitkijken met spelen

in de buurt van ruiten•afspraak met medewerkers: doe het hekje van de keuken altijd

goed dicht.•Berg plastic zakken op in de keuken.•Berg handtassen, lucifers en

aanstekers op een plek op waar kinderen niet bij kunnen, in de keuken. 

Check resultaten: 

Gereedschap is altijd buiten bereik van jonge kinderen. 

Medewerkers weten welke voorwerpen op welke leeftijd gebruikt kunnen worden. 

Het doel Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig

opgeborgen. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•afspraak met medewerkers: berg giftige stoffen hoog op, bij voorkeur in de bergkast of

keuken op.•afspraak met medewerkers: doe het keukendeurtje waarachter giftige

stoffen zijn opgeborgen, altijd dicht. Bij voorkeur op slot.•afspraak met medewerkers:

laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren in handbereik van kinderen.•afspraak met

medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van kinderen.•Berg plastic zakken

op in de keuken.•Berg handtassen, lucifers en aanstekers op een plek op waar

kinderen niet bij kunnen, in de keuken. 

Check resultaten: 

Gevaarlijke voorwerpen of gereedschappen worden buiten bereik van kinderen

opgeborgen. 

Kinderen en medewerkers is duidelijk uitgelegd met welke voorwerpen of

gereedschappen niet gespeeld mag worden. 

Lucifers en aanstekers worden na de activiteit altijd veilig opgeborgen.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID SPELEN OP RISICOVOLLE PLEKKEN 
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Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen op risicovolle plekken wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Kinderen mogen niet in de keuken komen•Kleine kinderen mogen niet alleen in de

toiletruimte of op de gang komen.•Kinderen mogen niet in de slaapruimte

spelen.•Kinderen mogen alleen buiten spelen als er toezicht is. Oudere kindjes mogen

alleen naar buiten, maar toezicht dient er altijd te zijn dan van binnenuit.Er zijn

duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen uit het

zichtAfspraken:•Kinderen zijn nooit alleen in de groepsruimte. We geven ze de ruimte

om uit het zicht te spelen, bijvoorbeeld onder de hoge box of bij het deurtje van de

keuken. Maar er is altijd indirect toezicht vanuit de medewerkers.•Als de grotere

kindjes alleen in de tuin spelen, is er altijd vanuit binnen een medewerker die ze in de

gaten houdt. 

Check resultaten: 

Er zijn afspraken opgesteld voor veilig spelen op risicovolle plekken. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen op risicovolle plekken. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Ouders worden op de hoogte gesteld over het spelen op risicovolle plekken. 

Het doel Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd

wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Het deurtje naar de keuken toe is altijd gesloten.•Plaats geen objecten bij de kraan in

de groepsruimte die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, doos of

tas).•De poort naar buiten (straat) toe is altijd gesloten.•afspraak met ouders: parkeer

geen auto's voor de ingang.•afspraak met ouders: begin pas op straat met fietsen en

niet op de buitenruimte aan de voorkant. 

Check resultaten: 

Er staat een goede omheining waar kinderen niet zomaar onderdoor of overheen

kunnen klimmen om plekken waar kinderen niet mogen komen. 

Regelmatig wordt met kinderen en medewerkers besproken op welke plekken niet

gespeeld mag worden. 

Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te

spelen. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•De keuken is altijd gesloten. Kinderen mogen hier niet in.•Wij maken geen gebruik

van opblaaszwembadjes. We gebruiken een sproeier en soms een teiltje. Er is altijd

toezicht bij het spelen met water. Water wordt daarna direct uit het teiltje

verwijderd.•We proberen zo min mogelijk risicovolle plekken te hebben. De keuken is

dat wel en daarom altijd afgesloten. •Voor de veiligheid in alle ruimtes en buitenruimte

hanteren we huisregels. Deze zijn bekend bij alle medewerkers en worden ook

aangepast waar nodig. 
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Check resultaten: 

Er is altijd voldoende toezicht wanneer kinderen op gevaarlijke plekken spelen. 

Het kind kan altijd weg van de risicovolle plek, mocht er iets gebeuren. 

Er staat altijd een emmer water of zand klaar als er met vuur wordt gespeeld. 

Erzijn veilige omstandigheden gecreëerd om te voorkomen dat kinderen onverwachts

terechtkomen in druk verkeer.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID TREK EN DUWSPELEN (STOEIEN) 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

trek en duwspelen. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Bij vrij spel zitten wij vaak op de grond bij de kinderen en grijpen we in wanneer

nodig.•Bij stoeien, trekken en duwen laten wij het aan de kinderen over, maar we

springen wel in indien nodig.•We kijken goed naar de kinderen om te zien of ze het

nog leuk hebben.•We leggen de kinderen uit dat als een kindje nee zegt, het andere

kindje dan ook moet stoppen.•Als wij zien dat het verkeerd gaat, te hard of het spelletje

wordt niet begrepen, dan grijpen we in en leggen we de kinderen uit hoe het beter

kan.•Indien een situatie te hardhandig gaat of het wordt te druk, dan grijpen we in en

leggen we dit uit aan de kinderen. 

Check resultaten: 

Er zijn afspraken opgesteld voor veilig duw en trekspelen doen. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor duw en trekspelen. 

De verschillen tussen stoeien en vechten voor alle medewerkers duidelijk. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes

doen. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Bij vrij spel zitten wij vaak op de grond bij de kinderen en grijpen we in wanneer

nodig.•We houden altijd toezicht.•Indien kindjes willen stoeien, vragen wij hun dit op de

mat te doen. Dat is zacht en dan moeten ze ook hun schoenen uit. 

Check resultaten: 

Er is altijd voldoende toezicht bij trek en duwspelletjes, zodat snel tussen beide

gekomen kan worden wanneer kinderen elkaar pijn doen. 

De omgeving en ondergrond is geschikt en vrij van obstakels.

 

 

Veilig ontdekken 
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BELEID SPELEN UIT ZICHT 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over

spelen uit het zicht. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Kinderen zijn nooit alleen in de groepsruimte. We geven ze de ruimte om uit het zicht

te spelen, bijvoorbeeld onder de hoge box of bij het deurtje van de keuken. Maar er is

altijd indirect toezicht vanuit de medewerkers.•Als de grotere kindjes alleen in de tuin

spelen, is er altijd vanuit binnen een medewerker die ze in de gaten houdt. 

Check resultaten: 

Er zijn afspraken opgesteld voor spelen uit het zicht. 

Medewerkers en kinderen kennen de afspraken voor spelen uit het zicht. 

Kinderen kennen de grens van het speelgebied. 

De afspraken worden regelmatig met medewerkers en kinderen besproken. 

Kinderen leven de regels na. Ze blijven binnen de grens/op de afgesproken plek.

 

 

Veilig ontdekken 

 

BELEID UITSTAPJES 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers

wanneer er op stap wordt gegaan. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Bij uitstapjes buiten de deur geldt het protocol uitstapjes!•Bij uitstapjes als leidster het

goede voorbeeld geven m.b.t. de verkeersregels.•Poort altijd sluiten.•afspraak met

medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het (buiten aan de voorkant) verzamelen bij

wandelen etc..•afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt

vermist. Hierbij geldt het protocol vermissing van een kind.•Ieder uitstapje wordt er

opgeschreven welke kinderen er meegaan en welke op het kinderdagverblijf blijven.

•De begeleiding neemt een mobiele telefoon mee. •De begeleiding zorgt voor een

namenlijst met het aantal kinderen en blijft het aantal aanwezige kinderen met

regelmaat controleren op aanwezigheid. •De begeleiding heeft altijd een EHBO doos

mee. 

Check resultaten: 

Er zijn regels opgesteld die gelden tijdens uitstapjes. 

Medewerkers en kinderen kennen de regels die gelden tijdens uitstapjes. 

De afspraken worden voorafgaand aan elk uitstapje met medewerkers en kinderen

besproken. 

Het doel Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes. wordt bereikt door: 

Afspraken: 

•Het aantal begeleiders is minimaal gelijk aan de Wet Kinderopvang: leidster –kind
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ratio naar boven afgerond. 

Check resultaten: 

Er gaat voldoende begeleiding mee gaat met het uitstapje 

Het doel De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.

wordt bereikt door: 

We gaan altijd naar een bekende omgeving, dus weten we wat we kunnen

verwachten. 

Check resultaten: 

De locatie is vooraf onderzocht op mogelijke risico's 

Alle risico's en maatregelen hieron die zijn gesignaleerd op de locatie of de weg er

naar toe zijn met de begeleiders besproken. 

Het doel De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig.

wordt bereikt door: 

Afspraken: 

Vervoer per auto. -Alle pedagogisch medewerkers die kinderen vervoeren moeten in

het bezit zijn van een autoverzekering inclusief schade inzittende verzekering. -Een

kopie van de autoverzekering ligt op het kinderdagverblijf. -Alle kinderen onder de 1.35

cm dienen te worden vervoerd d.m.v. een goedgekeurd autostoeltje. -Alle kinderen en

ook de pedagogisch medewerkers zijn verplicht om een gordel te dragen tijdens het

vervoeren van de kinderen. -Bij het gebruik van de gordels dient er op gelet te worden

dat de gordel niet achter de ruggen van de kinderen langs gaan, maar voorlangs over

de borstkas. -De kinderen uit laten stappen op de stoep als dit mogelijk is. -Het

maximale aantal kinderen dat per auto vervoert mag worden, is afhankelijk van het

aantal plaatsen die in de auto aanwezig zijn. -Kinderen onder de 1.35 cm mogen

alleen voorin op een stoeltje, als er achterin geen plaats meer is. Vervoer per voet. -De

begeleiding geeft het goede voorbeeld van veilig gedrag in het verkeer en draagt zorg

dat de kinderen gebruik maken van trottoirs, zebrapaden en de veiligste

oversteekplaatsen. -Kinderen lopen 2 aan 2. -Kinderen die nog niet goed kunnen lopen

worden in een bolderkar vervoerd. -Steek de straat over zonder te rennen. Vervoer per

fiets. -De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de kinderen vast zitten in het

stoeltje of de kar. -De fiets moet jasbeschermers hebben. -Indien je in het donker fietst,

moet de fiets voorzien zijn van goede verlichting. 

Check resultaten: 

Het vervoersmiddel is goed onderhouden. 

Kinderen kunnen veilig worden vervoerd in het vervoersmiddel.

 

 

Brandveiligheid 

 

BELEID BLUSMIDDELEN 

Het doel Er zijn voldoende en duidelijk te herkennen blusmiddelen aanwezig.
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wordt bereikt door: 

 

Het doel De blusmiddelen zijn veilig. wordt bereikt door: 

 

 

Brandveiligheid 

 

BELEID INRICHTING EN INSTALLATIES 

Het doel De brandcompartimenten in het gebouw zijn veilig. wordt bereikt door: 

 

Het doel Het gebouw is brandveilig ingericht. wordt bereikt door: 

 

Het doel Elektrische en gasinstallaties in het gebouw zijn veilig en bekend qua

positie. wordt bereikt door: 

 

Het doel Brandmeld en ontruimingsinstallaties in het gebouw werken goed.

wordt bereikt door: 
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12 Plan van aanpak 
 

 
 
Doel Actie Uitgezet bij Deadline Status

Het halen

naar en

brengen van

kinderen van

school of

uitstapjes is

goed

geregeld. -

Er is beleid

voor ls

onderweg

een ongeluk

gebeurt waar

een kind of

medewerker

bij betrokken

is.

beleid

opstellen

Lianne van

Horrik,

Estelle van

der Ploeg

28-2-2019 Openstaand

Het halen

naar en

brengen van

kinderen van

school of

uitstapjes is

goed

geregeld. -

Medewerkers

kennen het

beleid wat te

doen als een

ongeluk

gebeurt waar

een kind of

medewerker

bij betrokken

is.

Implementer

en beleid

Lianne van

Horrik,

Estelle van

der Ploeg

28-2-2019 Openstaand

Deuren zijn

veilig zodat

letsel wordt

voorkomen.

Safetystrip

vervangen

Estelle van

der Ploeg

28-2-2019 Openstaand

!
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13 Grote risico's 
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