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1 
Inleiding 

 

Voor u ligt het Veiligheids- en Gezondheidsbeleid van KindH. Met behulp van dit 

beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Het doel van 

het veiligheidsbeleid is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond 

mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd 

worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit 

beleidsplan is besproken in een bestuursvergadering. Om dit beleidsplan actueel te 

houden worden veiligheid en gezondheid steeds geagendeerd op het 

personeelsoverleg1, dat 2 keer per jaar plaatsvindt. Ervaringen van de pedagogisch 

medewerkers en ook de RI&E’s en de uitkomsten daarvan dienen als input voor dit 

beleidsplan.  

Het beleidsplan is voorgelegd aan de Centrale Oudercommissie en wordt geplaatst op 

de website: www.kindh.nl. 

 

De coördinator is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en 

Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle 

medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk 

teamoverleg2 een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of 

gezondheid op de agenda staan. Centraal staat in de bespreking of deze manier van 

werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Zo 

blijven we continu in gesprek over het beleid. Zo blijven we scherp op onze 

werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn 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. 

Jaarlijks voeren we een risico-inventarisatie uit, waarvan de risico’s en maatregelen 

worden vermeld in dit beleidsplan. 

 

 

 

  

                                                      
1 Personeelsoverleg is overleg met de pedagogisch medewerkers binnen  KindH 

(stichtingsbreed) 

 
2 Teamoverleg is overleg binnen een team op een locatie inclusief vrijwilligsters en stagiaires 
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2 
Missie, visie en doel 

De missie van KindH is: 
Ieder kind heeft recht om te leren, op zich optimaal te ontwikkelen, om 
volwaardig mee te doen en samen op te groeien. Inclusiviteit betekent 
voor ons dat kinderen die (soms tijdelijk) wat meer zorg nodig hebben en 
kinderen met een (levenslange)beperking moeten kunnen meedoen in de 
samenleving. 
 
 

 

In dit veiligheids- en gezondheidsbeleid gaan we nader in op veiligheid en 

gezondheid. 

 

Wij willen kinderen ontvangen in een veilige en gezonde omgeving. 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 

 

Visie: 

Om ieder kind de juiste plek te geven werken wij samen met alle partijen in de 

omgeving om dit te bereiken. Niemand kan dit alleen: een goede samenwerking 

tussen ouders, onderwijs, kinderopvang, en jeugdzorg is nodig.  

 

Wat willen we bereiken met het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

We willen graag een beleid 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 bewust zijn van mogelijke risico’s 

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

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met andere betrokkenen.  

 

Het is belangrijk dat we elkaar aanspreken op veiligheids- en gezondheidsthema’s. Dit 

alles met het doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen 

onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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3 
Grote risico's  

In dit hoofdstuk beschrijven we de grote risico’s die op onze locaties 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 de belangrijkste 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 waarvoor we maatregelen nemen verwijzen we naar de risico-

inventarisatie die op de locaties is uitgevoerd. 

 

Fysieke veiligheid 

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

grote risico’s: 

- Vallen van hoogte, bijvoorbeeld van een speeltoestel 

Genomen maatregelen zijn: kinderen tot 7 jaar spelen altijd onder toezicht van de 

leidsters op de speeltoestellen. Binnen kan dat bijvoorbeeld een kinderhuisje met 

glijbaantje zijn. De pedagogisch medewerker maakt afspraken met de kinderen over 

het gebruik van het toestel. Buitenspeeltoestellen worden jaarlijks gekeurd en er wordt 

rekening gehouden met veilige valruimte. Ook buiten wordt er onder toezicht 

gespeeld. 

- Verstikking  

Genomen maatregelen zijn: Het aanwezige speelgoed en de aanwezige materialen 

zijn geschikt de leeftijd van de kinderen. Verstikking door koordjes of draadjes: er 

wordt alleen onder toezicht met koordjes of draadjes gespeeld. Er wordt (fruit) 

gegeten op de speelzaal onder toezicht van de pedagogisch medewerkers. De 

pedagogisch medewerker is in het bezit van een kinder- EHBO certificaat.  

- Vergiftiging 

Genomen maatregelen zijn: er zijn geen giftige stoffen aanwezig in de speelruimte. 

Schoonmaakmiddelen en eventuele medicijnen zijn buiten bereik van de kinderen 

opgeborgen. Er zijn geen giftige planten in de ruimtes en geen giftige struiken op en 

rond het speelplein. 

- Verbranding 

 Genomen maatregelen zijn: De lage wasbakken hebben alleen koud water of 

handwarm water. Hoge aanrechtjes met een warmwaterkraan worden alleen onder 

toezicht gebruikt. Kinderen hebben geen toegang tot lucifers of aanstekers. Theewater 

staat op veilige hoogte. Alleen met een verjaardag kan heel even een 

verjaardagskaarsje worden aangestoken dat de jarige vervolgens direct weer uit mag 

blazen.  

De pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO diploma. 

- Verdrinking  

Genomen maatregelen zijn: de speelplaatsen zijn omheind. Kinderen tot en met 8 jaar 

gaan alleen onder toezicht van het terrein.  

- Brand en ontruiming 

Op de locatie zijn blusmiddelen aanwezig. De pedagogisch medewerkers hebben 

allen een BHV diploma. Minimaal 1x per jaar wordt een ontruimingsoefening 

gehouden. Er is een evacuatiekoord aanwezig en er zijn evacuatiehesjes voor de 

pedagogisch medewerkers. 
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Sociale veiligheid 

In ons pedagogisch beleidsplan schrijven we over de sociale en emotionele veiligheid. 

We willen dat de kinderen zich veilig voelen. Ten aanzien van sociale veiligheid 

hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

- Grensoverschrijdend gedrag 

Genomen maatregelen zijn: Zie hoofdstuk 6, thema’s uitgelicht. 

- Kindermishandeling 

Genomen maatregelen zijn: Zie hoofdstuk 6, thema’s uitgelicht  

- Vermissing  

Genomen maatregelen zijn: De kinderen t/m 6 jaar spelen in de ruimte onder toezicht 

en verlaten de ruimte alleen na toestemming (bv om naar het toilet te gaan). Er is zicht 

op de toiletruimtes.  

De kinderen spelen onder toezicht van de pedagogisch medewerker(s) buiten. Het 

plein is omheind, de pedagogisch medewerkers controleren of de hekken gesloten zijn 

als kinderen van 2 tot 6 jaar buiten spelen. Kinderen worden gehaald en gebracht 

door de ouders/verzorgers of pedagogisch medewerkers. 

Als iemand anders een kind komt halen dient dit van te voren te worden doorgegeven 

aan de pedagogisch medewerker die op dat moment werkzaam is op de groep.  

 

Gezondheid 

Kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog in ontwikkeling. 

Via andere kinderen en bijvoorbeeld door het gezamenlijk gebruik van materialen en 

toiletten komen ze vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers waartegen ze nog 

geen weerstand hebben opgebouwd.  

 

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat in een omgeving van drie of meer 

kinderen het aantal infecties verdubbelt. Omdat een kind infecties al kan verspreiden 

in de fase waarin het kind zelf nog niet ziek is, zijn goede hygiëne en een gezond 

binnenmilieu noodzakelijk.  

 

Door extra aandacht te besteden aan hygiëne kunnen gezondheidsrisico’s worden 

beperkt. Het gaat daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede 

persoonlijke hygiëne, maar ook om het voorkomen van risicovol gedrag. Wij besteden 

bij onze stichting extra aandacht aan hygiëne. Wij houden onze protocollen actueel 

volgens de richtlijnen van het RIVM. Zoals bijvoorbeeld tijdens de Corona uitbraak in 

2020/2021/2022. 

 

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:  

Verspreiding via de lucht:  

- Hoest- nies discipline, ventileren en luchten  

Verspreiding via de handen:  

- Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier 

Via voedsel en water:  

- Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid  
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Via oppervlakken (speelgoed):  

- Goede schoonmaak 

 

Zie voor de praktische invulling van het gezondheidsbeleid de bijlage: Werkinstructie 

hygiëne  

 

Hitteprotocol 

Wij volgen het hitteprotocol voor scholen en kinderdagverblijven uitgegeven door GGD 

Noord- en Oost Gelderland. Zie bijlage 

 

Zonbescherming 

Voor kinderen kan uv-straling uit zonlicht nare gevolgen hebben; hun huidcellen zijn 

extra kwetsbaar. Daarom is juist bescherming tegen de zon voor kinderen zo 

belangrijk. 

Het RIVM geeft tips en aandachtspunten voor zonbescherming. Het motto is: 

bescherming tegen de zon is eenvoudig door te ‘smeren, kleren, weren’: 

 

 Houd kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zoveel mogelijk uit de zon. 

 Houd kinderen jonger dan 1 jaar helemaal uit de directe zon. 

 Laat kinderen niet te lang in hun blootje of zwemkleding lopen. Trek ze op tijd 

een T-shirtje aan of laat het kind uv-werende kleding dragen. Een petje of 

zonnehoed helpt om hoofd en gezicht te beschermen. 

 Het advies voor het insmeren met zonnebrandcrème is : Smeer het kind een 

halfuur voordat het naar buiten in met een zonnebrandcrème met 

beschermingsfactor SPF 30 of hoger. Herhaal het insmeren elke 2 uur, of 

vaker bij sterke transpiratie of na zwemmen, spelen met water en afdrogen. 

Vraag ouders op zomerse dagen hun kind thuis al in te smeren. 

 Zorg voor schaduwplekken waar kinderen buiten spelen. 

 Leg kinderen uit waarom ze beschermd moeten worden tegen de zon. 

 Laat kinderen zien hoe ouders/verzorgers omgaan met zonbescherming. Geef 

ze het goede voorbeeld. 

 Betrek ook ouders erbij. Idealiter voeren zij thuis hetzelfde gedrag uit, zodat 

kinderen niet beter weten dan zich te beschermen tegen de zon. 

 

Slaapruimte 
1. Alle kinderen maken gebruik van eigen beddengoed of slaapzak. Er slapen 

niet meerdere kinderen op dezelfde lakens of in hetzelfde slaapzakje. Leg het 

eigen beddengoed/slaapzak in het bakje van het kind. 

2. Indien de ruimte niet gebruikt wordt, open alle ramen en zet alle deuren open. 

3. De slaapruimte dient stofvrij te blijven. Dweil of zuig de vloer aan het einde 

van de dag. 

4. Verwijder materialen waar de kinderen bij kunnen komen. 

5. Check regelmatig de CO2 waarde in de slaapkamer. Dit kan met behulp van 

de CO2 meter. 

6. Indien de kinderen gebruik maken van de slaapkamer, geef dit aan dmv het 

bordje aan de deurkruk. Collega’s houden rekening met de slapende 

kinderen. 

7. Verschoon het beddengoed minstens 1 maal per week. Indien er sprake is 

van ziekte of warmte( zomerse temperaturen) verschoon dan dagelijks. Ook 

indien de kinderen 5 dagen per week komen graag intensiever wassen. 

8. De ideale slaapkamertemperatuur is tussen de 16 en 18 graden. Twijfel je of 

een kind het warm genoeg heeft? Als zijn voetjes en nek aangenaam 

aanvoelen, is de temperatuur goed genoeg. 

9. Fopspenen zijn prima om de veiligheid van slapende baby’s te vergroten. 

Kinderen met een fopspeen draaien namelijk minder in bed, is bewezen. 

Doordat een baby door zijn neus ademt, zal het minder snel onder het 
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beddengoed draaien. De kinderen gebruiken een eigen speen, welke 

bewaard wordt in de koelkast in een bakje met naam. 

10. Vergis je niet in de warmte van beddengoed. Hoe dikker een deken, hoe 

warmer. Maar de dikte zegt niets over de warmte. Zo is een synthetische 

deken licht, maar zeker niet minder warm. 

11. Haal op vrijdag alle bedden af en zet de matrassen rechtop om te luchten. 

12. Bijzonderheden rondom slapen altijd checken bij ouders. In geval van buiten 

slapen, buikligging etc. het toestemmingsformulier laten tekenen. 

Op bed brengen 
1. Maak de slaapkamer gereed, alvorens je het kindje meeneemt naar de 

slaapkamer. Eigen knuffel (zonder losse elementen of harde materialen), 

speen etc. 

2. Is het gordijn gesloten? 

3. Zijn collega’s op de hoogte? 

4. Babyfoon is aan. 

5. Hoe oud is het kindje? Baby’s mogen bovenin het stapelbed liggen. Oudere 

kinderen(staan) niet! 

6. Is alle losse materiaal buiten handbereik? 

7. Alle kinderen worden verschoond alvorens zij in bed gelegd worden. 

8. Leg kleding ed in het bakje van het kindje. 

9. Bij de baby’s mag het slaapzakje aan de voorkant dicht geritst worden. Bij de 

oudere kinderen sluit je de slaapzak aan de achterzijde. 

10. Bij het opmaken: de voetjes van de baby mogen vrij dicht tegen het 

voeteneinde aan liggen. Het beddengoed reikt tot zijn schouders. Heb je 

beddengoed over? Vouw het aan het voeteneinde onder het matras door. Sla 

het nooit dubbel. 

11. Ook bij oudere kinderen geldt dat het beddengoed goed om het matras 

heengeslagen is. 

12. Wat is het vertrouwde ritueel? Er liggen boekjes, een sterrenhemel(licht) en 

ook een muziekmobile(grijs op de tafel). 

13. Sluit de deur en check nogmaals of de babyfoon goed werkt. 

Na het slapen: 
1. Leg het bakje klaar, met daarin eigen kleding etc. (bij de aankleedtafel) 

2. Haal het kindje op. 

3. Geef een verschoning, volgens de regels (zie aankleedtafel) 

4. Wanneer het kindje weer op de groep is, neem het beddengoed af en leg het 

in het bakje. Speen in de koelkast(eigen bakje) en knuffel in eigen bakje. 

5. Zet deuren en ramen open. 

6. Laat de slaapkamer netjes en geordend achter. 
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4 
Omgang met kleine risico's 

 

 

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 

ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar overbescherming doet de kinderen 

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

Maar het krijgen van een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. 

Kinderen leren door ervaring en zullen een volgende keer voorzichtiger zijn, het risico 

beter in kunnen schatten en er rekening mee houden. De ervaring van het krijgen van 

een bult of schaafwondje draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen. 

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

hebben voor de kinderen en leren de pedagogisch medewerkers de kinderen hier op 

een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden 

moeten kinderen zich tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse 

afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als 

speelgoed en materialen, 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 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.  

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. Zie ook de werkinstructie hygiëne.  
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5 
Risico-inventarisatie 

Wij voeren op alle locaties jaarlijks de Risico-Inventarisatie Veiligheid en Gezondheid 

uit. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locaties in 

kaart gebracht.  

 

Op basis van de Risico-Inventarisatie wordt een plan van aanpak voor iedere locatie 

gemaakt. De te nemen maatregelen worden met de coördinator besproken. 
De administratief medewerker controleert of de maatregelen op het afgesproken 
tijdstip zijn uitgevoerd. De uitkomsten van de Risico Inventarisatie kunnen aanleiding 

zijn om dit Veiligheids- en gezondheidsbeleid aan te passen. 
 
Locaties KindH 
Centraal administratiekantoor, Hoofdstraat West 5b 9981  AA Uithuizen 
 
Kinderopvang Hummelhörn, A.G. Bellstraat 14, 9989 AT Warffum  
Kinderopvang BSO Jansenius de Vries, Westervalge 5, 9989 EB Warffum 
Kinderopvang ’t Lutje Grut, Geerlingstraat 2, 9988 SC Usquert 
Kinderopvang Lutje Potje, Hooilandseweg 18, 9983 PE Roodeschool 
Kinderopvang Klein Duimpje, Maarweg 6, 9981 KZ Uithuizen 
Kinderopvang BSO NSU, Oude Tilsterweg 2, 9981 JT Uithuizen 
Kinderopvang BSO 4min, Onnemaweg 1, 9997 NG Zandeweer 
Kinderopvang en BSO ’t Speulhoukje, Willem de Mérodelaan 3, 9982 LK 
Uithuizermeeden 
Kinderopvang en BSO Poppedijn, Pastorieweg 6, 9995 PN Kantens 
Kinderopvang en BSO De Wieken Ten Post, Oldenhuisstraat 6, 9792 PM Ten Post 
Kinderopvang en BSO Garnwerd, Hunzeweg 68, 9893 PD Garnwerd 

 

 

 

Op 21 januari 2022 is er op de  locatie van KindH Lutje Potje in Roodeschool een 

risico-inventarisatie gedaan. 

 

Plan van aanpak        Met ingang van 21 januari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

Overdracht van ziektekiemen dmv 

textiele handdoeken. 

 

Overdracht ziektekiemen via 

afvalemmers. 

 

Overdracht ziektekiemen via 

zandbakzand 

Papieren handdoeken gebruiken 

 

 

Tzt afvalemmers met voetpedaal 

aanschaffen 

 

Handen wassen na het spelen in de 

zandbak. Zandbakzand regelmatig 

controleren op uitwerpselen 

honden/katten. Zandbakzand 1 keer per 

2 jaar verschonen. 

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

 

  

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 
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Kind komt in de keuken 

 

Kind krijgt ledematen tussen nooddeur 

 

 

Kind valt bij de wasbak in de toiletruimte 

Gevaarlijke stoffen/materialen hoog 

wegzetten 

Toezicht houden als kinderen langs de 

deur komen. Kinderen er niet zelf langs 

laten gaan. 

Toezicht houden tijdens het 

handenwassen 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

Personen in de toiletruimte zijn niet te 

zien vanuit het lokaal 

De deur open laten staan als er een kind 

met een volwassene in de toiletruimte is 

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind vindt sigarettenpeuken op het plein 

en stopt die in de mond 

Voor het buitenspelen controleren op 

afval en peuken 

  

 

 

 

Op 20 januari 2022 is er op de  locatie van KIndH in 4min in Zandeweer een 

risico-inventarisatie gedaan. 

 

Plan van aanpak         Met ingang van 20 januari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

Kind krijgt vinger tussen de deur van het 

lokaal 

Toezicht houden als kinderen door de 

deur gaan 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Temperatuur koelkast/diepvries is te 

hoog of te laag 

Koelkast thermometer aanschaffen 

  

 

Op 2 februari 2022 is er op de  locatie van KindH in Uithuizen, Maarweg 6 een 

risico-inventarisatie gedaan. 

 

 

Plan van aanpak         Met ingang van 2 februari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

Kind krijgt vinger tussen de deur Bij deuren waar kinderen langskomen 

vingersafe aanbrengen. Tot zolang extra 

toezicht houden 

Kind komt in contact met elektriciteit Stopcontacten in slaapruimtes voorzien 

van afdekplaatjes 
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Kind kan vanuit bedje bij stekkers Bedje iets naar voren schuiven als kind 

bij de stekkers kan komen 

Blootstelling aan te hoge 

luchtvochtigheid in lokaal 1 

De hygrometer dagelijks checken. Bij een 

stand van boven de 60 ramen en deuren 

tegen elkaar openzetten 

Kind krijgt voorwerp op hoofd tijdens het 

verschonen op de commode 

Zorgen dat er geen snoeren o.i.d. naar 

beneden hangen van de plank boven de 

commode in lokaal 1 

Kind bezeert zich aan losstaande spullen 

Kind bezeert zich aan  hoog gestapelde 

spullen 

Fotolijstjes met glas e.d. opruimen 

Spullen laag zetten zodat kinderen het 

niet over zich heen kunnen trekken 

Er is lekkage in het plafond van het 

lokaal van de peutergroep 

Gemeld aan de gemeente, gevraagd hier 

actie op te ondernemen 

De wasmachine staat in de CV ruimte Gemeld aan de gemeente, gevraagd hier 

actie op te ondernemen 

Kind krijgt ledematen tussen de 

schuifdeuren bij de hoofdingang 

Als kinderen buitenspelen de schakelaar 

van de hoofdingang op “langzaam 

sluiten” zetten 

Zoveel mogelijk toezicht houden bij de 

deur als hij open en dicht gaat 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

Traphekje blokkeert de nooduitgang Hekje nooit vastzetten als de deur dicht 

is 

Gebruiksaanwijzing duidelijk zichtbaar 

ophangen 

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind komt in aanraking met 

ziektekiemen/bacteriën 

Temperatuur koelkast wekelijks 

controleren 

Aangebroken producten coderen 

Rottende appels op het plein voor het 

buitenspelen verwijderen 

Thermoskannen na gebruik op de kop 

zetten om te drogen 

Zandbakzand 1 keer per 2 jaar 

verschonen, uitwerpselen dagelijks direct 

verwijderen 

Pedaalemmer met voetpedaal 

aanschaffen 

Er is onduidelijkheid over het protocol 

borstvoeding 

Recentste richtlijnen opvragen bij de 

GGD, deze verwerken in het protocol 

Er is geen stromend water bij de 

commode 

Handen wassen bij het aanrechtje in het 

lokaal  

Handgel op de commode zetten 

 

 

 

Op 28 januari 2022 is er op de  locatie van KIndH in Uithuizen, Oude Tilsterweg 2 

een risico-inventarisatie gedaan. 

 

Plan van aanpak         Met ingang van 28 januari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 
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Kind wordt onwel door het inademen van 

lijm  

Als er met lijn op terpentinebasis wordt 

gewerkt ramen open zetten 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

Kind komt in aanraking met afval op het 

plein 

 

Kind kan niet snel genoeg naar het toilet 

Voor het buitenspelen het plein 

controleren op afval en dit weghalen. Met 

name in de schoolvakanties 

Met de school in overleg of de toiletten 

gebruikt mogen worden  

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

Er is te weinig speelruimte Met basisschool De Schelp in overleg of 

de centrale hal gebruikt kan worden als 

extra speelruimte miv 15-11-2021 

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind kan bij weggegooide voedselresten Gesloten afvalemmer aanschaffen 

Kind komt in contact met ziektekiemen Diepvries 1 keer in de 3 maanden 

ontdooien 

Oven voor en na gebruik schoonmaken 

met een sopje 

 

 

 

 

Op 26 januari 2022 is er op de  locatie van KIndH A.G. Bellstraat in Warffum een 

risico-inventarisatie gedaan. 

Plan van aanpak                                          met ingang van 26 januari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

Kind brandt zich aan hete radiator Radiatoren op plekken waar kinderen 

spelen afschermen door er iets voor te 

zetten 

Kind bevindt zich in 
een te vochtige ruimte  

 

Hygrometer in de ruimte controleren, bij 

stand boven de 60 meer ventileren. 

Ramen of deuren tegen elkaar 

openzetten. 

Kind komt in de materialen kast in het 
lokaal 

Deur altijd dicht als er kinderen in het 

lokaal aanwezig zijn 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

Personen zijn niet in 
de toiletruimte te zien 
vanuit het lokaal 

 
 

Deur open laten staan als er een kind 

met volwassene  in de toiletruimte is 

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Etensresten en afval worden weggegooid 

in afsluitbare afvalemmers die 

doormiddel van een voetpedaal te 

openen zijn 

Afvalemmer met voetpedaal aanschaffen 

Kind kan bij gebruikte luiers Afgesloten luieremmer aanschaffen 
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Kind komt in contact met 
ziektekiemen door 
knuffels poppenkleertjes 
en ander textiel 

 

  

  
 

Knuffels en textiel wordt 4 keer per jaar 

gewassen. 

Gordijnen worden 1 keer per jaar 

gewassen 

 

 

Op 28 januari 2022 is er op de  locatie van KIndH in Warffum Westervalge een 

risico-inventarisatie gedaan. 

 

 Plan van aanpak         Met ingang van 23 maart 2021 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

Een kind heeft een tekenbeet na het 

spelen in het hoog gras/struiken 

Kinderen controleren op teken na het 

spelen in hoog gras/struiken 

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Kind speelt buiten het schoolterrein. ( er 

is geen duidelijke grens of hek) 

Duidelijke afspraken maken over de 

toegestane speelgrens bij het spelen in 

de bosjes 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

De temperatuur in de koelkast is te hoog 

of te laag 

Een koelkast thermometer aanschaffen 

zodat de temperatuur regelmatig 

gecheckt kan worden 

Er worden bedorven producten gebruikt Levensmiddelen coderen na openen 

De vriezer is niet schoon De vriezer iedere 3 maanden ontdooien 

en schoonmaken 

 

 

Op 20 januari 2022 is er op de  locatie van KindH in Zandeweer een risico-

inventarisatie gedaan. 

 

Plan van aanpak    Met ingang van 20 januari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Er ontstaan gevaarlijke situaties in het 

gymlokaal 

Regels gymlokaal hanteren 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Temperatuur koelkast is te hoog Koelkast thermometer aanschaffen en 

regelmatig checken 

 

 

 



Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Versie 2022.04  

15 
 

REGELS GYMLOKAAL Zandeweer: 
 
We maken gebruik van het gymlokaal. Om daar te spelen hebben we de volgende 
afspraken gemaakt: 
- Alle deuren die direct aan het gymlokaal zitten (kleedkamers en richting school) 

zijn tijdens het beweegmoment dicht.  
- De klapdeur en haldeur staan tijdens het beweegmoment open i.v.m. snelle 

doorgang tijdens eventuele calamiteiten. 
- De kinderen mogen enkel onder begeleiding achter het gordijn komen waar de 

gymtoestellen staan (bijvoorbeeld tijdens het opruimen.) 
- De kinderen mogen alleen in het wandrek klimmen wanneer deze klaarstaat voor 

gebruik EN er een leidster/ vrijwilligster bij staat. 
- De kinderen mogen enkel op de banken staan/ lopen wanneer dit voor een 

gymactiviteit is OF wanneer er een leidster/ vrijwilligster bijstaat (bijvoorbeeld 
om naar buiten te kijken als de grasmaaier het gras maait). 

- Op donderdag liggen er 2 matten in de hoek bij het raam waarop duplo/ 
olifantjes/ nopper o.i.d. komt te liggen om mee te spelen. Dit speelgoed blijft 
tijdens het spel op de mat. De peuters mogen het niet meenemen door het hele 
lokaal. 

- Wanneer er speelgoed op de matten ligt wordt er in het lokaal niet met ballen 
gespeeld. 

- Wanneer de glijbaan gebruikt wordt moet er aan beide zijden een mat komen te 
liggen (rood-blauwe peutermatten). 

- Tijdens het beweegdiploma wordt er maximaal 1 gymactiviteit neergezet waarbij 
begeleiding nodig is. Zo heeft de vrijwilligster de handen vrij om eventueel met 
peuters naar de wc te gaan. 

 

Op 27 januari 2022 is er op de  locatie van KindH in Usquert een risico-

inventarisatie gedaan.  

 

Plan van aanpak         Met ingang van 27 januari 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Kind gaat van het plein tijdens het 

buitenspelen 

Toezicht houden tijdens het buiten 

spelen , hekken sluiten 

Indien er 1 persoon aanwezig is kan er 

niet worden buiten gespeeld omdat het 

toezicht dan ontoereikend is, op 

momenten dat er een kind naar het toilet 

o.i.d. moet 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

Kind bevindt zich in een te vochtige 

ruimte 

Hygrometer in de ruimte regelmatig 

controleren. Bij te hoge stand extra 

ventileren 

Kind brandt zich in het speellokaal aan 

een radiator 

De temperatuur van de radiator 

controleren voor gebruik lokaal, geen 

speelhoek voor de verwarming. 

Verwarming zoveel mogelijk afschermen 
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Kind bevindt zich in een te warme ruimte Roosters en ramen open zetten indien de 

temperatuur in het lokaal of speellokaal 

boven de 20 graden komt. Screens naar 

beneden doen. Ventileren en luchten als 

de buitentemperatuur lager is dan de 

binnen temperatuur. Thermometer 

aanschaffen en checken hoe hoog de 

temperatuur in het lokaal oploopt. Mocht 

dit boven de 27 graden komend dan 

extra maatregelen treffen, zie 

hitteprotocol. 

Kind krijgt vinger tussen de voordeur Alert zijn en toezicht houden bij de 

voordeur. 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind komt in contact met ziektekiemen 

door knuffels poppenkleertjes en ander 

textiel 

Knuffels en textiel 4 keer per jaar wassen 

 

 

Op 1 november 2021 is er op de  locatie van KindH in Kantens een risico-

inventarisatie gedaan. 

 

Plan van aanpak    Met ingang van 1-11-2021 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Kind stopt klein speelgoed in de mond Speelgoed BSO opruimen in aparte 

kasten zodat jongere kinderen dit niet 

zomaar kunnen pakken. 

Niet met strijkkraaltjes in de groepsruimte 

spelen 

Kind bezeert zich aan scherp voorwerp De beveiliging op de keukenla in het 

lokaal vervangen. Tot zolang scherpe 

voorwerpen hoog wegleggen 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

De ruimte wordt babyveilig gemaakt 

o box 

o wipstoel 

o babystoel 

o flessen 

spelmateriaal 

Kopen van een box die aan de wettelijke 

eisen voldoet, aanschaffen wipstoel, 

flessen.  

Protocollen doornemen met pedagogisch 

medewerkers 

Slaapruimte  Er worden bedjes aangeschaft die 

voldoen aan de wettelijke regels, alsook 

beddengoed en slaapzakken, babyfoon 

Alle protocollen: bed opmaken, veilig 

slapen, preventie wiegendood, babyfoon, 

moeten worden aangemaakt en 

doorgenomen met de medewerkers 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

Er is niet voldoende toezicht op de 

toiletruimte 

Als kinderen alleen naar de toiletruimte 

gaan de deur van het lokaal naar de 

toiletruimte open laten staan 
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Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

Door ingebruikname nieuw gebouw zijn 

er onduidelijkheden 

Ontruimingsplan aanpassen naar de 

nieuwe locatie 

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind krijgt eten/drinken met ziektekiemen 

binnen 

Koelkast temperatuur regelmatig 

controleren en opengemaakte 

verpakkingen coderen 

 

 

Op 17 juni 2022 is er op de  locatie van KindH in Ten Post een risico-

inventarisatie gedaan in verband met de aanvraag voor een peutergroep 

 

Plan van aanpak    Met ingang van 17-6-2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

Pm-er moet in ongemakkelijke houding 

verschonen 

Verschoonplek volgens richtlijnen 

inrichting in de toiletruimte  

Kind kan bij luierafval Gesloten luieremmer aanschaffen voor 

28-8-2022 

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Aangeboden speelmateriaal is niet veilig Speelgoed dat niet geschikt is voor 

kinderen van 2-4 jaar weghalen of kasten 

omdraaien zodat kinderen er niet bij 

kunnen 

Kind valt van speeltoestel door gevaarlijk 

spel ( BSO) 

Alleen buiten spelen onder toezicht 

Risico module ‘veilig gebouw en 

omgeving’ 

Actie/Maatregelen 

Kind brandt zich aan radiator In het speelhoekje (huishoek) de radiator 

afschermen door bijvoorbeeld de 

speelkeuken er voor te plaatsen. 

In het lokaal de verwarming afschermen 

door er tafeltjes of kasten voor te zetten 

zodat kinderen niet in de directe 

omgeving van de verwarming gaan 

spelen 

 

Kind komt in aanraking met afval op het 

plein ( BSO) 

Voor het buitenspelen het plein 

controleren op afval en dit weghalen. Met 

name in de schoolvakanties 

Kind valt uit klimrek in het peuterlokaal Klimrek afschermen en afspraken met de 

kinderen maken 

  

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

Er is niet voldoende toezicht op de 

peutertoiletten 

De deur van het lokaal open laten als er 

kinderen in de toiletruimte zijn 

Zorgen dat de toiletruimte zichtbaar is 

door het raam in het lokaal 

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind kan bij weggegooide voedselresten 

( BSO) 

Gesloten afvalemmer aanschaffen 

Kind komt in contact met ziektekiemen 

( BSO) 

Diepvries 1 keer in de 3 maanden 

ontdooien 
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Kind kan niet goed bij zeep en 

handdoeken 

Zeepdispenser en papieren handdoeken 

lager hangen in het lokaal 

Risico module Arbo Actie/Maatregelen 

Pedagogisch medewerker kan niet juist 

handelen bij ontruiming 

Ontruimingsplan doornemen met 

pedagogisch medewerker 

Pedagogisch medewerker informeren 

over BHV 

 

Pedagogisch medewerker heeft geen 

geldig EHBO diploma 

Zorgen dat het EHBO diploma van de 

pedagogisch medewerker up-to-date is 

Er zijn geen hoge tafels aanwezig 

waaraan de peuters kunnen eten 

Pedagogisch medewerker gebruikt een 

verstelbare stoel om op kindhoogte met 

de kinderen te kunnen eten 

 

Op 15 april 2022 is er op de  locatie van KindH, KOV en BSO, in 

Uithuizermeeden een risico-inventarisatie gedaan 

 

Plan van aanpak    Met ingang van 19 april 2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

Medewerker is niet op de hoogte van de 

protocollen mbt de 0 tot 2 jarigen 

 

Protocollen versturen naar de pm-ers en 

met ze doornemen 

Beddengoed is vervuild Waslijst maken en ophangen in de 

slaapruimte. Afspreken hoe de was 

geregeld wordt 

Er is niet voldoende toezicht in de 

slaapruimte 

Babyfoon aanschaffen en installeren. 

Zorgen voor een stopcontact in de 

slaapruimte 

Er is geen zitplek aan tafel voor kinderen 

van 0 tot 2 jaar 

Zorgen voor een kinderstoel of zitje op de 

banken/triptrap stoelen 

Flessen kunnen niet worden opgewarmd Flessenwarmer aanschaffen 

Handen kunnen niet met warm water 

worden gewassen 

Warm water aan laten sluiten 

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Kind raakt gewond door buiten spelen op 

het plein achter het gebouw 

Kinderen mogen alleen in toestellen 

klimmen waar ze zelf in kunnen komen, 

zodat ze er ook zelf weer uit kunnen 

komen. Altijd toezicht aanwezig 

Onveilige situatie door 

bouwwerkzaamheden 

Hek plaatsen om het voorplein 

BSO kinderen vanaf 8 jaar spelen alleen 

zonder toezicht achter het gebouw 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

Kind raakt gewond aan verwarming De verwarming zoveel mogelijk 

afschermen en op een lage stand zetten 

als er personen aanwezig zijn.  

Kind valt van trap Kinderen tot 4 jaar alleen onder toezicht 

naar de BSO ruimte boven. Dan 

traphekje sluiten. 

Textiel en knuffels zijn vervuild Waslijst een schoonmaaklijst maken voor 

textiel en knuffels 

Loshangende kabel thermostaat Kabel aan de kant leggen, vastzetten met 

tape. Thermostaat ophangen 
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Kind komt in de keukenruimte in de 

centrale hal 

Duidelijke afspraken maken met de BSO 

kinderen over wat wel en niet mag. 

Toezicht houden als een kind in de 

keukenruimte is 

 

Stellingkasten in de gang kunnen 

omvallen als kind er in klimt 

De kasten met de namen-bakjes 

vastzetten aan de muur 

Kind raakt verstrikt in koordjes 

raamdecoratie 

Luxaflex achterste raam verwijderen. 

Luxaflex voorste raam: koordjes hoog 

weghangen zodat kinderen er niet bij 

kunnen. Tzt vervangen voor systeem 

zonder koordjes 

Kind kan bij meterkast Omkasting maken voor meterkast en 

leidingen in slaapruimte 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

  

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

Ontruimingsplan is niet actueel Ontruimingsplan aanpassen en 

ontruimingsoefening organiseren. 

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Voedsel bevat ziektekiemen Coderen 

Temperatuur koelkast wekelijks 

controleren 

Temperatuur vriezer dagelijks 

controleren 

Koelkast wekelijks schoonmaken 

Vriezer eens in de 3 maanden ontdooien 

 

Op 28 juni 2022 is er op de KOV locatie van KindH in Garnwerd een risico-

inventarisatie gedaan 

 

 

Plan van aanpak Kinderopvang locatie Garnwerd Met ingang van 29-8-2022 

Risico module ‘verzorgen’ Actie/Maatregelen 

Er is geen verschoonplek -Verschoonplek met 

handenwasgelegenheid volgens de eisen 

inrichten 

Er is geen schoon beddengoed, doekjes 

e.d. 

Afspraken maken over het wassen, 

eventueel wasmachine plaatsen in de 

keuken 

Risico module ‘veilig ontdekken’ Actie/Maatregelen 

Kind stopt klein speelgoed in de mond -Speelgoed BSO opruimen in aparte 

kasten zodat 0 tot 4 jarige kinderen dit 

niet zomaar kunnen pakken 

 

Kind speelt buiten op risicovolle plaatsen -Voor de 0 en 1 jarigen een hekwerk 

aansluitend aan het lokaal plaatsen. 

-Het plein bij de entree afsluitbaar maken 

Risico module ‘veilig gebouw’ Actie/Maatregelen 

De groepsruimte is niet baby-veilig -Kopen van een box die aan de wettelijke 

eisen voldoet, aanschaffen wipstoel, 

vloerkleden e.d. 

-Protocollen doornemen met 

pedagogisch medewerkers 
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Slaapruimte en babyverzorging voldoet 

niet aan de eisen 

-Bedjes aanschaffen die voldoen aan de 

wettelijke regels, alsook beddengoed en 

slaapzakken, babyfoon 

-Alle protocollen: bed opmaken, veilig 

slapen. preventie wiegendood 

doornemen met medewerkers  

-Babyfoon aanschaffen 

Peuters verblijven in een niet geschikte 

ruimte 

-Ruimte inrichten voor peuters, hoge 

tafels, speelhoeken e.d.  

Kind valt door raam -Checken of er veiligheidsglas in de 

ramen zit, anders folie aanbrengen 

Kind brandt zich aan radiator of 

radiatorbuis 

-Radiatoren en buizen afschermen 

Kind krijgt vingers tussen de deur -Vingersafe aanbrengen bij 

toegangsdeuren kinderopvangruimtes 

Kind stopt voorwerp in stopcontact -Afdekplaatjes in onbeveiligde 

stopcontacten plaatsen 

Er is een ongezond binnenmilieu -Co2 meter plaatsen in slaapruimte, 

voldoende ventileren 

De ruimte is niet schoon -Afspraken maken over de schoonmaak 

Kind bezeert zich aan scherpe hoeken 

van de vensterbank 

-Hoekbeschermers aanschaffen 

Kind raakt verstrikt in koordjes 

raamdecoratie 

-Koordjes altijd opwinden en niet los 

laten hangen 

Risico module ‘sociale veiligheid’ Actie/Maatregelen 

Er is niet voldoende zicht op de 

toiletruimte 

-Als kinderen alleen naar de toiletruimte 

gaan de deur van het lokaal naar de 

toiletruimte open laten staan.  

-Of een volwassene gaat mee naar de 

toiletruimte 

Kind komt in aanraking met 

grensoverschrijdend gedrag of 

kindermishandeling 

-protocollen en meldcode doornemen 

met de nieuwe medewerkers 

Risico module ‘brandveiligheid’ Actie/Maatregelen 

Door ingebruikname nieuw gebouw zijn 

er onduidelijkheden 

-Ontruimingsplan aanpassen naar de 

nieuwe locatie 

Risico module ‘Hygiëne code Actie/Maatregelen 

Kind krijgt eten/drinken met ziektekiemen 

binnen 

-Koel-vries combinatie aanschaffen, 

temperatuur regelmatig controleren en 

opengemaakte verpakkingen coderen 

-Schoonmaaklijst diepvries en koelkast 

maken 
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6 
Thema’s uitgelicht 

 

6.1 Pedagogisch Beleid 

Een van de opvoedingsdoelen van KindH is het bieden van een gevoel van 

emotionele veiligheid. Een kind dat zich veilig voelt in zijn omgeving kan zich 

ontspannen en kan zichzelf zijn. Een kind voelt zich goed en heeft energie en de 

drang om te leren en zich te ontwikkelen. De kinderopvang zorgt voor een warme en 

vertrouwde relatie tussen de pedagogisch medewerker en kinderen. Er zijn vaste 

medewerkers en er is een vaste kern van kinderen in de groep. Op de kinderopvang 

zorgen we voor vaste basisgroepen. Zie document Pedagogisch Beleid 

6.2 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 het personeelsoverleg wordt regelmatig over het onderwerp 

gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar 

durven aan te spreken. 

 De Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling wordt nageleefd. 

 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 dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven 

als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te 

maken op momenten dat dit nodig is. 

 Met stagiaires en vrijwilligers wordt het onderwerp: grensoverschrijdend 

gedrag, regelmatig besproken in een teamoverleg. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen: 

 Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers, hebben een Verklaring Omtrent 

Gedrag (VOG). Met ingang van januari 2021 hebben ook externen die 

structureel op de groep komen een VOG 

 Pedagogisch medewerkers weten hoe er gehandeld moet worden als een er 

(lijfelijk) conflict is tussen kinderen. 

 De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gehanteerd als er 

een vermoeden van kindermishandeling is. 

 Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden 

van kindermishandeling. 

 

6.3 Vierogenprincipe 
Indien er nul- tot vierjarige kinderen aanwezig zijn, zijn pedagogisch medewerkers in 
principe niet als enige volwassene in een gebouw, op de meeste locaties zijn we 
gevestigd in een schoolgebouw waar vrijwel altijd nog mensen aanwezig zijn. En op 
de groep worden de pedagogisch medewerkers meestal ondersteund door een 
stagiaire en/of vrijwilliger.  



Veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Versie 2022.04  

22 
 

Er zitten ramen in de toiletgroepjes of er blijft een deur open staan, zodat er altijd mee 
gekeken kan worden. Het verschonen van luiers vindt plaats op plekken die niet 
afgesloten zijn voor andere volwassenen.  

 

6.4 Achterwachtregeling 

De pedagogisch medewerker is vrijwel nooit alleen op de groep, ze werkt samen met 

een collega, stagiair en/of een vrijwilliger. Er zijn bijna altijd meerdere mensen in het 

gebouw aanwezig omdat we in een school of in een gebouw met andere partners 

gehuisvest zijn. Bij calamiteiten zullen deze mensen eerst benaderd worden om hulp 

te bieden. 

In geval van nood kan er altijd contact op worden genomen met  het kantoor van 

KindH.  Zij zorgen indien nodig voor vervanging van de pedagogisch medewerker of 

een vrijwilliger. Het kantoorpersoneel van KindH zorgt dat er binnen 15 minuten 

iemand aanwezig kan zijn bij calamiteiten op de locatie van waaruit de 

ondersteuningsvraag komt. Bij afwezigheid van personeel op het kantoor staat de 

telefoon doorgeschakeld naar een van de personeelsleden die op kantoortijden 

werkzaam zijn op het kantoor. Bij hen zijn de namen en telefoonnummers bekend van 

personen die binnen 15 minuten op een locatie aanwezig kunnen zijn. Voor 

noodgevallen zijn de privénummers van de coördinator en de administratief 

medewerkers bekend bij alle pedagogisch medewerkers. 

6.5 Opvang 0-12 jaar 

Op sommige locaties wordt er een combinatie gemaakt van dagopvang en BSO indien 

er aan beide vormen van opvang behoefte is op dezelfde tijden (KOV). Er worden dan 

kinderen van nul tot twaalf jaar of van twee tot twaalf jaar opgevangen. 

Om de fysieke en emotionele veiligheid van de kinderen te kunnen waarborgen gaan 

we altijd uit van het jongste kind dat op dat moment aanwezig is. Dit doen we door 

bijvoorbeeld de kast met klein speelgoed wat niet geschikt is voor jonge kinderen 

buiten het lokaal te plaatsen of om te draaien, door buiten te spelen op een afgesloten 

plein  en door de activiteiten aan te passen zodat het programma zowel voor de twee- 

tot vierjarigen als de vier- tot twaalfjarigen aantrekkelijk en uitdagend blijft  

Ook met de medewerker- kindratio gaan we altijd uit van het jongste kind dat 

aanwezig is. De pedagogisch medewerkers die op de peutergroepen werken draaien 

ook mee in het rooster van de dagopvang en de BSO, zodat het kind steeds weer met 

dezelfde medewerkers te maken heeft. 

Indien er kinderen liggen te slapen in de groepsruimte wijken wij met de overige 

kinderen uit naar een andere ruimte. Dit kan de hal, de buitenruimte of een leegstaand 

lokaal in de school zijn. Op de slapende kinderen worden door middel van een 

babyfoon toezicht gehouden. 
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7 
EHBO regeling 

 

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens 

openingsuren op elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en 

geregistreerd certificaat voor 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 kinder-EHBO en BHV 

noodzakelijk is. Er is daarom te allen tijde een medewerker op de locatie met een 

geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Daarnaast is er ook altijd een BHV-er 

aanwezig op de locatie of gedurende de openingstijden van de KOV.  

 

Aan de pedagogisch medewerkers die nog niet in het bezit zijn van een geldig 

certificaat wordt zo spoedig mogelijk na indiensttreding een cursus aangeboden. 

Ieder jaar volgen de medewerkers een herhalingscursus BHV en iedere twee jaar een 

herhalingscursus EHBO. Zie ook het opleidingsplan. 

 

De certificaten en diploma’s van de medewerkers van KindH worden bewaard in het 

personeelsdossier op het centrale kantoor. 
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8 
Beleidscyclus  

 

 

Onze beleidscyclus start in de periode januari/februari met de jaarlijkse risico-

inventarisatie. Bij veranderingen of een verhuizing wordt er een tussentijdse 

inventarisatie gedaan. De pedagogisch medewerkers en de beleidsmedewerker doen 

de risico-inventarisatie op de locatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-

inventarisatie wordt een plan van aanpak met maatregelen gemaakt om eventuele 

onaanvaardbare risico’s weg te nemen. De voortgang van het plan van aanpak wordt 

geëvalueerd door de beleidsmedewerker met de desbetreffende medewerkers. Zie 

risico-inventarisatie en plan van aanpak, hoofdstuk 5.  

Veiligheid en gezondheid zijn een vast agendapunt op de agenda van het 

personeelsoverleg, dat 2 keer per jaar plaatsvindt. Als de risico-inventarisaties zijn 

afgerond en de plannen van aanpak zijn gemaakt bespreken we deze in januari- 

februari met de betreffende medewerkers. Ook dit veiligheids- en gezondheidsbeleid 

maakt deel uit van deze bespreking. Zo nodig wordt het beleid aangepast. 
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9 
Communicatie en afstemming intern en extern 

 

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

verantwoordelijk voelen voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Aanpassingen 

van het beleid zullen altijd in samenspraak met de pedagogisch medewerkers tot 

stand komen. Wanneer een nieuwe medewerker, stagiaires of vrijwilligster op een 

locatie komt werken zorgen we voor een introductie in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Dit is standaard opgenomen in het inwerkplan. 

 

Tijdens overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s 

een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct 

bij te stellen. Medewerkers, stagiaires en vrijwilligsters worden zich hierdoor steeds 

opnieuw bewust van de veiligheid en gezondheid thema’s en kunnen elkaar ook dit 

gebied feedback geven. 

 

Tijdens het intake gesprek wijzen we ouders op het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. 

Wanneer een vraag voor meerdere ouders van belang is, worden alle ouders via de 

mail of nieuwsbrief geïnformeerd.  
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10 
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 de Geschillencommissie Kinderopvang. 

De klachtenregeling staat op onze website www.kindh.nl. 

Op deze website wordt jaarlijks een klachtenjaarverslag gepubliceerd. 

 

http://www.kindh.nl/

