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Voorwoord 

 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kindcentrum KOOZIE. Met behulp van dit beleidsplan wordt 

inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie op het gebied van veiligheid en gezondheid werken. Het doel van het 

beleidsplan is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Zodat 

de kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Wij, als 

kinderopvang voldoen aan de regels zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en aanverwante regelgeving. Wij werken 

samen met de GGD Zeeland en brandweer. Wij volgen nauwkeurig hun regelgeving op om te kunnen voldoen aan hun 

opgestelde kwaliteitseisen. Het hebben en uitvoeren van een verantwoord beleid op het gebied van veiligheid en 

gezondheid is dan ook heel belangrijk. Dit beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij kindcentrum KOOZIE 

betrokken is. 

 

Margreet Versluis 

directeur 
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Missie en Visie 
 

In dit hoofdstuk is beschreven wat de missie en visie is van Kindcentrum KOOZIE ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wij 

vinden het belangrijk om onze visie op de ontwikkeling van het kind hierin te betrekken.  

Kindcentrum KOOZIE biedt ouders professionele opvang voor kinderen van 0 - 13 jaar. Kinderen krijgen de mogelijkheid om 

zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, 

mogelijkheden en talenten van elk individueel kind. Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang.  

 

Dit doen we door:  

• Kinderen af te schermen van grote risico’s.  

• Kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s.  

• Kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling.  

 

Doel 

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: 

• Het bewustzijn van mogelijke risico’s. 

• Het voeren van een goed beleid op grote risico’s. 

• 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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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 maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende 

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

 

Fysieke veiligheid 

Een gezonde en veilige omgeving, waar zorgeloos gespeeld en geleerd kan worden, is van groot belang voor een goede 

ontwikkeling van een kind. Daarbij zijn ongelukken niet altijd te voorkomen. Kinderen ontwikkelen zich nu eenmaal met vallen 

en opstaan. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar met de nodige aandacht voor het thema fysieke veiligheid kunnen we 

een hoop doen om de veiligheid van kinderen te waarborgen. Daarbij is een goede balans tussen veiligheid enerzijds en 

ruimte om te ontwikkelen en experimenteren (en fouten te maken) anderzijds, van essentieel belang. Dat blijft een 

spanningsveld: wanneer is het veilig genoeg? De wereld ontdekken vereist ruimte en het verkennen van grenzen. Wat 

verantwoord is en waarvan een kind iets leert, kan per kind verschillen.  

 

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

 

Vallen van hoogte  

Een kind kan altijd ergens op klimmen en daar vanaf vallen het zij van een tafel of een glijbaan. Soms zijn kinderen zo snel dat 

je er niet op tijd bij kunt zijn. Kinderen zullen altijd blijven experimenteren met het klimmen op dingen die niet mogen. De 

kinderen weten wat wel en niet mag en dat wordt ook altijd benadrukt. We proberen kinderen door middel van herhaling te 

leren waar ze wel en niet op mogen klimmen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een kind netjes via het trapje de glijbaan 

op klimt, iets wat hij immers al vaker gedaan heeft. Ondanks dat er een pedagogisch medewerker vlak in de buurt is valt hij er 

toch af. Dit is uiteraard heel vervelend voor het kind maar dit zijn wel risico`s die wij aanvaarden.  
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De genomen maatregelen zijn:  

• 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 grondbox.  

• In de babygroep zitten de kinderen aan tafel in de stoeltjes vast met een tuigje, ze kunnen hier niet uit vallen of de tafel 

omgooien door af te zetten met hun voeten tegen de tafel.  

• Begeleid kinderen op het trapje van de aankleedtafel. Gebruik dit trapje zodra een kind zelf kan klimmen. Na gebruik 

van het trapje deze gelijk weer inschuiven zodat er niet opgeklommen kan worden.  

• De pedagogisch medewerker loopt niet weg bij kinderen die op de aankleedtafel liggen. Verschoonspullen liggen 

binnen handbereik om te voorkomen.  

• Op het podium in het peuterlokaal wordt rustig spel gespeeld, hier mag niet vanaf gesprongen worden. Hier wordt 

goed opgelet.  

• De trap van de glijbaan bij de peutergroep wordt afgesloten als er jongere kinderen in de ruimte aanwezig zijn. 

• Dit geldt tevens voor de verwarmingsombouw. Hier wordt niet vanaf gesprongen of over gerend. 

• Kinderen mogen zelfstandig op een bank klimmen om daarop te zitten maar mogen er niet op staan.  

• Op het speelplein dagopvang mag niet op de vlonder met kijkgaten geklommen worden. 

• Bij het buitenspelen wordt de hellingbaan gebruikt om op het speelplein dagopvang te komen en niet te trappen. Dit 

geldt niet voor de kinderen van de peuterschool. 

• Kinderen mogen niet zelf op het muurtje langs de hellingbaan lopen of vanaf springen. Dit mag wel onder begeleiding. 

• Er mag ook niet in het buitenhek worden geklommen. 

 



 

 

 

6        Oktober 2018 

www.koozie.nl 

Verstikking  

Verstikking van een kind is een groot risico. Het kan zijn dat een kind verstikking heeft door voedsel maar het kan ook zijn dat 

een kind verstikking heeft door speelgoed of iets anders dat op de vloer ligt. Kinderen die in de orale fase zitten zullen snel 

dingen in de mond stoppen ook als het niet eetbaar is.   

 

De genomen maatregelen zijn:  

• 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. 

Anders wordt het in de bakjes gedaan om mee naar huis te nemen.  

• Spenen worden voor gebruik 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 onder andere 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 van een pedagogisch medewerker spelen met speelgoed kleiner dan 3,5 cm.  

• De pedagogisch medewerkers controleren het speelgoed bij schoonmaak van. 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 en of het voorzien is van het verplichte CE 

keurmerk.  

• Het merendeel van het speelgoed en materialen wordt aangeschaft bij een erkende leverancier speciaal voor de 

Kinderopvang. Overig speelgoed wordt aangekocht bij de reguliere leveranciers. 

• Laat baby´s op hun rug slapen (tenzij ouders schriftelijke toestemming hebben gegeven voor buikslapen of inbakeren).  

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

• Er worden geen kussentjes gebruikt in de bedjes.  

• De babyslaapkamer wordt 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. 
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• Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch medewerker of er geen zwerfvuil op het terrein 

of in de zandbak ligt.  

• Gelet wordt of de kinderen koordjes, capuchon of sieraden dragen waarachter ze  kunnen blijven hangen tijdens het 

spelen.  

• We hebben buiten een aparte babyruimte gecreëerd, waar alleen baby’s mogen spelen als zij buiten zijn. De 

babyruimte is voorzien van kunstgras, hier kunnen/mogen geen kleine onderdelen liggen, zoals steentjes, takjes, etc. 

Pedagogisch medewerkers controleren hierop. 

 

Vergiftiging 

Het geval van vergiftiging is nooit uitgesloten ook al wordt er gewerkt volgens regels en protocollen. 

We zijn we onder andere ook afhankelijk van ouders en derden die ons pand betreden. Een vergiftiging kunnen ze overal 

oplopen. Als iemand een tas laat slingeren met bijvoorbeeld medicatie of sigaretten. 

 

De genomen maatregelen zijn:  

• 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 

afsluitbare kast, in een kastje met beveiliger of staan hoog.  

• Bij gebruik van schoonmaakmiddelen op de groepen, bij dweilen en nat afnemen verlaten de kinderen de groep.  

• De schoonmaakkar wordt niet onbeheerd achtergelaten.  

• Er zijn geen giftige planten of begroeiing rondom of op het speelplein dagopvang. 

• In elk lokaal 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.  

 



 

 

 

8        Oktober 2018 

www.koozie.nl 

Verbranding 

Verbranding kan gebeuren door verschillende oorzaken. Ten eerste verbranding door de zon. Ook kan een kind zich 

verbranden tijdens warm eten of door hete dranken, water over zich heen te krijgen. 

 

De genomen maatregelen zijn: 

• Kopjes met hete dranken worden buiten bereik van de kinderen geplaatst.  

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

• Er zijn geen heet waterkranen voor de kinderen bij de wastafels.  

• Temperatuur flesvoeding wordt gecontroleerd op de pols. 

• Bij de warme maaltijd wordt er voor het opscheppen gecontroleerd of het eten niet té warm is. Hier wordt aangeleerd 

om ook eerst te blazen. Er zit altijd een pedagogisch medewerker bij de warme maaltijd. 

• Lucifers of aanstekers liggen buiten het bereik van de kinderen. 

• Om verbranding van de zon te voorkomen worden de kinderen ingesmeerd met minimaal factor 30. We herhalen het 

insmeren elke twee uur, of vaker bij sterke transpiratie of na waterspel en afdrogen. 

• Kinderen onder de 12 maanden blijven in de schaduw.  

• Tussen 12.00 en 15.00 uur blijven we binnen, tenzij de kinderen in de schaduw spelen. 

• We laten kinderen petje en T-shirt dragen wanneer de zon fel is. 

• We hebben een protocol Zon en warmte. 

 

Letsel door omvallende kast en gevaarlijke voorwerpen 

Door hangen of duwen is het mogelijk dat grote objecten zoals kasten kunnen vallen. Het gebruik van scharen en 

gereedschap zou letsel kunnen opleveren. 

 

De genomen maatregelen zijn:  

• Alle kasten zijn verankerd met schroeven aan de muur en worden nooit in een smalle looproute geplaatst.  

• In bepaalde ruimtes (keuken, kantoor, berging) mogen kinderen niet alleen komen.  
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• Gevaarlijke voorwerpen, zoals messen, scharen, lucifers of aanstekers en gereedschap worden buiten het bereik van 

kinderen (hoog of in een afgesloten kast) opgeborgen.  

• Gevaarlijke kantoorartikelen zoals een papiersnijder en stanleymes worden buiten bereik van de kinderen bewaard. 

Deze artikelen worden ook alleen gebruikt door de pedagogisch medewerkers. 

• Peuters leren om veilig om te gaan met kinderschaar en prikpennen. Na gebruik worden deze in de kast opgeborgen. 

 

Sociale veiligheid 

Een sociaal veilig klimaat gaat over de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Voor kinderen is het kindcentrum een 

plek waar ze contact hebben met leeftijdsgenoten en waar ze kennismaken met verschillen in normen, waarden en 

omgangsvormen. Een veilige sociale omgeving is niet vanzelfsprekend. Pesten, negatieve groepsdruk en agressie of geweld 

zijn enkele voorbeelden van gedrag die een negatief effect hebben op de sociale veiligheid. 

Om de sociale veiligheid te waarborgen is het noodzakelijk om bewust en structureel aandacht voor dit onderwerp te 

hebben.  

 

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

 

Vierogenprincipe 

Kindcentrum KOOZIE heeft een protocol en werkinstructie vierogenprincipe dat bijdraagt aan een veilige omgeving voor de 

kinderen en medewerkers. Op de dagopvang is het wettelijk verplicht het vierogenprincipe toe te passen. Dit vormt een 

belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Op onze locatie is het zo 

georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.  
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Ten aanzien van het personeel:  

• Van iedere medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires. 9 Iedere 

medewerker is geregistreerd in het personenregister met een geldige VOG. Dit geldt tevens voor stagiaires die meer 

dan 60 uur stage lopen en derden die minstens 1 keer in de drie maanden een half uur op de locatie zijn.  

• In de babyslaapkamer staat een babyfoon met (nacht)camera, de ontvanger met beeld staat in de babygroep op 

het moment dat er een andere pedagogisch medewerker werkzaam is op de groep. Is de pedagogisch medewerker 

alleen op de babygroep dan staat de ontvanger in de ruimte waar een pedagogisch medewerker aanwezig is.  

• Is een pedagogisch medewerker alleen aan de 0-4 kant dan is er altijd nog een pedagogisch medewerker bij de BSO 

of medewerker van kantoor die binnenlopen.  

 

Ten aanzien van de transparantie van het gebouw:  

• Het gebouw is zo transparant mogelijk.  

• De groepsruimtes zijn voorzien van grote ramen, zodat er altijd vanuit de hal en de groepsruimtes naar elkaar gekeken 

kan worden  

• Ramen/deuren worden niet dichtgeplakt met bijvoorbeeld werkjes of aankondigingen.  

• De verschoonruimtes zijn op de groep zelf.  

 

Ten aanzien van signaleren:  

• Bij de pedagogisch medewerkers is de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bekend.  

• De pedagogisch medewerkers zetten de meldcode in wanneer dit nodig is.  

 

Ten aanzien van uitstapjes:  

• Bij uitstapjes gaan pedagogisch medewerkers minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. 
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Achterwachtregeling  

Er zijn altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers in het pand aanwezig. Indien er door calamiteiten slechts één 

medewerker aanwezig is dan is een achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat er een achterwacht 

(Margreet Versluis of Marjolein Tieleman) binnen 15 minuten aanwezig is in het kindcentrum. 

 

Grensoverschrijdend gedrag 

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: “elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, 

psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor 

ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. 

In gewoon Nederlands, het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade 

wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 

 

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in: 

• Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten  of te weinig voeding, 

aandacht of verzorging) 

• Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden,  pesten, stelselmatig 

negeren etc.) 

• Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting) 

• Vernieling van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming betreden van  de binnen- en 

buitenruimten van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.  

 

Of  grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets 

wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als 

grensoverschrijdend ervaart, moet het ook als grensoverschrijdend worden aangepakt. 
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Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen: 

• kind en kind 

• ouder / verzorger en kind en vice versa 

• medewerkers (incluis stagiaires) en kind en vice versa 

• medewerker en medewerker en vice versa 

• ouder en medewerker en vice versa 

• Personen die werkzaamheden verrichten bij KOOZIE (bv tuinman, glazenwasser, klusjesman) in  wisselwerking met 

medewerker kind of ouder. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Iedere medewerker is geregistreerd in het personenregister met een geldige VOG. Dit geldt tevens voor stagiaires die 

meer dan 60 uur stage lopen en personen die minstens 1 keer in de drie maanden een half uur op de locatie zijn. 

• Medewerkers kennen het vierogenbeleid. 

• Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd. 

• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt nageleefd. 

• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt op de opvang 

• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt op de 

opvang. 

• Er is een protocol dat gevolgd dient te worden als kindermishandeling wordt vermoed. 

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

• Er zijn gedrags(code)regels. 

 

Kindermishandeling 

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische 

of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of 
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van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend 

aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Kenmerken van kindermishandeling kunnen zijn: angst, 

onmacht, isolement, eenzaamheid en loyaliteit. 

Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder 

vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, 

beschadiging van goederen in en om het huis). 

De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. De handelwijze bij huiselijk geweld is 

hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan. 

 

De genomen maatregelen zijn:  

• De medewerkers kennen de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en hier wordt naar gehandeld.  

• Bij een signalering van kindermishandeling zullen we acuut een gesprek inplannen met mentor en naaste collega’s van 

het betreffende kind en zullen onze bevindingen delen. Van hieruit gaan we zo nodig verder met een actieplan in 

overleg met directie. 

• Op de groepen werken we volgens het vierogenprincipe. Op deze manier zijn de personeelsleden goed 

controleerbaar voor iedereen en hiermee is het risico onder het personeel ten aanzien van kindermishandeling zeer 

klein geworden. We blijven te aller tijde alert met elkaar. 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

Iedere medewerker is geregistreerd in het personenregister met een geldige VOG. Dit geldt tevens voor stagiaires die 

meer dan 60 uur stage lopen en personen die minstens 1 keer in de drie maanden een half uur op de locatie zijn. 

 

Vermissing 

Bij vermissing treedt het protocol vermist kind in werking. We proberen de gevaren van een vermissing zo veel mogelijk in te 

dammen door bij uitstapjes te werken vanuit een protocol uitstapjes. Ouders zijn verantwoordelijk voor de eigen kinderen 

indien zij in het pand zijn. 
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De genomen maatregelen zijn:  

• De deuren dienen altijd gesloten te zijn, hierop ziet de pedagogisch medewerker toe zodat kinderen niet ongemerkt 

naar buiten kunnen.  

• De hekken van de buitenruimtes dienen altijd gesloten te worden zodat kinderen niet ongemerkt van het buitenterrein 

kunnen. Dit wordt als eerste gecheckt door de pedagogisch medewerker bij het naar buiten gaan. De hekken zijn 

voorzien van kindveilige sloten. 

• Kinderen weten dat ze niet zelf door de klapdeuren mogen. Dit herhalen we bij het naar buiten gaan.  

• De (nood)deur naar trappenhuis aan de kant van de dagopvang is niet te openen door verhoogde kruk. De 

(nood)deur aan de kant van de peuterschool is voorzien van een alarm. 

• Bij het naar buiten gaan voor spelen staat altijd een pedagogisch medewerker bij de deuren.  

• We volgen bij uitstapjes het protocol en de werkinstructie Uitstapjes. 

 

Gezondheid  

Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel meer. En ook medewerkers en 

ouders zijn niet ongevoelig voor deze ziektekiemen. We doen er dan ook alles aan om ons verblijf zo schoon en hygiënisch 

mogelijk te houden.  

 

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

 

Besmetting ziektekiemen 

Het volgende protocol is aanwezig om het risicobesmetting door ziektekiemen zoveel mogelijk uit te sluiten:  

“De hygiënerichtlijn voor Kinderdagverblijven, peuterspeelzaal en Buitenschoolse opvang (mei 2016) van het RIVM”. 

Deze richtlijn bevat alle protocollen wat betreft besmetting door ziektekiemen, waarbij extra aandacht wordt besteed aan 

handhygiëne, commode en toiletruimte, schoonmaak van de ruimte en speelgoed. 
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Voedselvergiftiging  

Om voedselvergiftiging te voorkomen zijn er regels opgesteld rondom eten en drinken en het bereiden hiervan. Hierbij maken 

we gebruik van “Hygiënecode kleine instellingen”.  
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Omgang met kleine risico's  
 

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor 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.  

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.  

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.  

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als 

gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of kapot speelgoed voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen 

uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. 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  

 

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 verkeerd 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 
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toiletbezoek en buitenspelen en het niezen in de elleboog of mouw. Bij het beperken van gezondheidsrisico’s gaan we uit 

van de “Hygiënecode kleine instellingen Richtlijnen hygiëne Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang 

- mei 2016 (RIVM)”. 
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EHBO en Bedrijfshulpverlening 
 

EHBO-regeling 

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren minimaal één pedagogisch 

medewerker aanwezig is met een geldig BHV en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Kinder-EHBO 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. Wij vinden het 

belangrijk dat medewerkers in het bezit zijn van een geldig kinder-EHBO certificaat. Op deze manier kan iedereen adequaat 

handelen wanneer dit nodig is. Ieder jaar nemen de EHBO-ers deel aan de herhalingscursus.  

Er is altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig met een geldig kinder-EHBO certificaat. 

 

Bedrijfshulpverlening (BHV)  

Er is bedrijfshulpverlening (BHV) binnen de organisatie. Een aantal medewerkers heeft hiertoe een cursus gevolgd. Bij 

calamiteiten (brand, ernstig ongeval e.d.) hebben de BHV-ers de leiding over de te nemen maatregelen. De BHV-ers oefenen 

minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening met alle kinderen en pedagogisch medewerkers. Zij volgen hierbij het 

Ontruimingsplan. De BHV-ers houden in de gaten of vluchtroutes vrij van obstakels zijn, zodat in geval van nood snel ontruimd 

kan worden. Tweejaarlijks gaan de BHV-ers op herhalingscursus. 

Er is altijd minimaal 1 pedagogisch medewerker aanwezig met een geldig BHV-certificaat. 
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Beleidscyclus 

 

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide quickscans in de Risicomonitor. 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.  

 

Plan van aanpak  

De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid.  

 

Welke maatregelen worden genomen?  

Er is een maandplanning waarin opgenomen is welk onderdeel uit de Risicomonitor onder wordt aanbracht gebracht van 

personeel en oudercommissie. 

 

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?  

De maatregelen worden besproken en geëvalueerd in team. Daarop wordt indien van toepassing het beleidsplan Veiligheid 

en Gezondheid aangepast.  
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Communicatie en afstemming 

 

Intern  

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.  

 

Extern  

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. 
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Protocollen en werkinstructies  
 

Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen ons Kindcentrum goed op te kunnen volgen en uit te voeren, hebben 

we verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers en overig 

personeel het veiligheidsen gezondheidsbeleid vormgeven en uitvoeren.  

 

• Hygiëne richtlijnen Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang - mei 2016 (RIVM) 

• Hygiënecode kleine instellingen – januari 2012 (Branchevereniging Kinderopvang) 

• Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld 

• Protocol Kindermishandeling 

• Protocol Wiegedoodpreventie en Veilig slapen 

• Protocol Pesten  

• Protocol Vermissing kind  

• Protocol Vierogenprincipe  

• Protocol Zon en warmte  

• Protocol Ongevallen en calamiteiten 

• Protocol en Gedrags(code)regels Grensoverschrijdend gedrag 

• Werkinstructie Buiten spelen  

• Werkinstructie Uitstapjes 

• Werkinstructie Veilig Slapen 

• Schoonmaakschema 


