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Hoofdstuk 1:  Inleiding 
 
Voor dag en Dou biedt flexibele opvang aan kinderen in de leeftijd van 6 weken tot aan het verlaten van 
de basisschool. Het flexibele karakter van de opvang voorziet in een behoefte van ouders met 
onregelmatige werkroosters en om te betalen naar afname.  
 
Het pedagogisch beleid geeft aan welke uitgangspunten en werkwijze wij hanteren bij de omgang, 
verzorging en opvoeding van de kinderen. Het pedagogisch beleidsplan is de basis van ons dagelijks 
handelen en zorgt voor een eenduidige aanpak van de pedagogisch medewerkers. Sinds de invoering 
van de wet IKK in januari 2018, zijn alle onderdelen op het gebied van Veiligheid en Gezondheid uit het 
Pedagogisch Beleid omgezet in een separaat Beleid Veiligheid en Gezondheid. Hiernaast zijn ook de 
risico inventarisaties van voorgaande jaren leidraad geweest in het vastleggen van locatie specifieke 
onderdelen.  
 
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Voor dag en Dou. Iedere locatie wordt in 
hoofdstuk 9 afzonderlijk beschreven. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we 
op onze locaties werken. Met als doel 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 geldig vanaf 1 januari 2019. Om tot dit 
beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. 
Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, 
speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.  
 
Ondergetekende 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 een aantal teamoverleggen per jaar een thema, of een 
onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek 
te blijven 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. 
 
Mocht u na het lezen van dit plan nog vragen, opmerkingen of aandachtspunten voor ons hebben dan 
horen wij dat graag! Een document als deze is immers een levend document en dient continu te worden 
getoetst aan de ontwikkelingen binnen wetgeving, branche en het bedrijf.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
Douwine ten Wolde 
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Hoofdstuk 2:  Missie, visie en doel 
 
Specifiek voor de onderdelen Veiligheid en Gezondheid heeft Voor dag en Dou een duidelijke missie en 
visie. Vanuit de visie uit het algemene pedagogisch beleid volgen als vanzelfsprekend heldere missie en 
visie beschrijving op het gebied van Veiligheid en Gezondheid.  
 

Onze pedagogische visie is gebaseerd op een 7-tal hoofdlijnen:  
Voor dag en Dou werkt vanuit een kindgerichte visie. Ieder kind is uniek, heeft zijn eigen  behoeften en 
ontwikkelt zich in een eigen tempo. Onze opvang is gericht op het individuele kind.  
 

 Wij gaan uit van een gedeelde opvoedingsverantwoordelijkheid van ouders en kinderopvang. 
Wij informeren ouders daarom ook actief over hoe wij als kinderopvang werken en vanuit welke 
visie.   

 Als leiding hebben wij een begeleidende, verzorgende en ontwikkelende taak. Wij spelen in op 
de ontwikkeling van het kind en stimuleren de kinderen in hun individuele ontplooiing en 
behoeften.  

 De binnen de kinderopvang geldende regels en richtlijnen zijn voor alle kinderen van 
toepassing. Vertrekpunt van ons handelen blijft steeds het kind en de feitelijke situatie.   

 Ieder kind heeft het recht om zich in zijn/haar eigen tempo te ontwikkelen. Dit betekent onder 
meer dat kinderen zich ook moeten kunnen ontwikkelen in aanvulling op de thuissituatie. 

 Regelmatige afstemming en uitwisseling tussen ouders en de pedagogisch medewerkers over 
de kinderen vinden wij essentieel. De kleinschaligheid biedt ons een prima mogelijkheid om niet 
alleen de kinderen maar ook de ouders goed te leren kennen.   

 Wij vinden het voor alle kinderen belangrijk om zelfvertrouwen te ontwikkelen en de 
zelfredzaamheid te stimuleren. Het bevorderen van de zelfstandigheid van elk kind zien we als 
een van de speerpunten in onze dagelijkse werkzaamheden.  

 We werken vanuit duidelijkheid en heldere regels. Op deze manier herkennen de kinderen 
bepaalde gewoontes en regels en weten ze waar ze aan toe zijn. Onderdeel hiervan is ook het 
werken met een vaste dagindeling. Dit geeft de kinderen structuur en regelmaat. Door deze 
regelmaat wordt er een veilig klimaat geschapen voor de kinderen en kunnen zij zich optimaal 
ontwikkelen.     

 

Missie Veiligheid en Gezondheid 
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 

 er voor te zorgen dat de basisinrichting van de groepen nadrukkelijk is gericht op de doelgroep 
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Visie / Ambitie op Veiligheid en Gezondheid 
Voor dag en Dou staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit waar we een 
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven 
uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een 
belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.  
 

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 en  

 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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Hoofdstuk 3:  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 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 bijlage [1] waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen die in November 
2017 is uitgevoerd. 
 

Voorbeelden van grote risico’s 
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 
Vallen van hoogte.  
Genomen maatregelen zijn: eventuele trappen zijn voorzien van traphekjes of d.m.v. deuren met een 
verhoogde klink niet toegankelijk voor kinderen kleiner van 1.20 meter. Er zijn geen hoge 
speeltoestellen hoger dan 1.50.  
 
Verstikking.  
Genomen maatregelen zijn terug te lezen in Protocollenboek, onderdeel ‘Veilig slapen & preventie 
wiegendood’. Medewerkers weten hoe te handelen wanneer een kind verslikt of verstikt bij het eten of 
door een allergie 
 
Vergiftiging.  
Genomen maatregelen zijn terug te lezen in Protocollenboek, onderdeel ‘Gevaarlijke stoffen’ 
 
Verbranding.  
Genomen maatregelen zijn terug te lezen in Protocollenboek, onderdeel ‘Warm weer en felle zon’ 
 
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 
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 teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. Transparantie en een 
open communicatie wordt door de directie voorgeleefd en gestimuleerd.  

 De Meldcode Huishoudelijke 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. 
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De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

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

 We werken met een vier-ogenbeleid. 

 Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid 

 Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd. 

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

 Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 
mishandelt. De Meldcode Kindermishandeling is op iedere groep aanwezig.  

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

 Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling. 

 Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van 
kindermishandeling. 

 
Kindermishandeling.  
Vanaf mei 2011 (en later landelijk aangepast) beschikt kinderopvang Voor dag en Dou over de 
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit protocol bevat richtlijnen voor de te volgen 
handelswijze van de pedagogisch medewerkers en/of ouders. Ze zijn gemaakt om op een verantwoorde 
wijze met voorkomende gevallen van kindermishandeling en/of seksuele intimidatie om te gaan. In de 
Meldcode Kindermishandeling, die wij integraal hebben overgenomen van het officiële document van de 
brancheorganisatie, worden een aantal functionarissen genoemd. Binnen Voor dag en Dou zijn de 
volgende personen gekoppeld aan de genoemde functionarissen:  
Beroepskracht:   Iedere pedagogisch medewerker bij Voor dag en Dou valt onder deze term 
Aandachtsfunctionaris: De vestigingsmanager, indien niet aanwezig, de eigenaar 
De houder of directie: Mw. D. ten Wolde - Koopman 
 
Vermissing.  
Genomen maatregelen zijn terug te lezen in Protocollenboek, onderdeel ‘Vermist kind’ 
 
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  

 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 
 Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen 

 Via voedsel en water:  
 Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid  
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 Via oppervlakken (speelgoed):  
 goede schoonmaak, er worden op iedere groep schoonmaaklijsten gehanteerd waarop duidelijk 
 inzichtelijk is welke taken er dagelijks op dit gebied zijn.  
 
In het protocollenboek is het hoofdstuk ‘Hygiëne’ leidraad bij het voorkomen van verspreiding en 
besmetting met deze gezondheidsrisico’s.  
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Hoofdstuk 4:  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 met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom 
beschermen we de kinderen tegen grote 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 de motorische vaardigheden 

 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 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 mogen spelen, maar wel zelf hun 
washandje in de wasmand mogen gooien.  
 

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] 
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De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in ons protocollenboek. Op de 
BSO groepen maken we, samen met de kinderen, afspraken rondom veiligheid en gezondheid. Deze 
afspraken zijn zichtbaar aanwezig op de groep. 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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Hoofdstuk 5:  Thema’s uitgelicht 
Vierogenprincipe 
Inleiding 
Naar aanleiding van de Amsterdamse 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 locaties en het 
personeelsbeleid.  
 
Het 4-ogen en oren principe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een bepaalde vorm, 
toezicht moeten kunnen 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 
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. 
 
4 ogen-, oren en transparantie gedurende de dag 
Transparantie 
Voor dag en Dou heeft over het algemeen ruime locaties met veel glas. Het is een opdracht om al het 
glas transparant te houden en niet dicht te plakken met werkjes en mededelingen. Er zijn tussendeuren 
die open staan.  
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Personeelsbezetting 
De locaties van Voor dag en Dou zijn, uitgezonderd de hoofdlocatie op de Villa Fonkel, principieel kleine 
locaties van twee groepen (Kinderopvang en BSO). Daarnaast worden stagiaires ingezet. Op de 
hoofdlocatie zijn 3 kinderopvanggroepen en 2 BSO groepen aanwezig. Daarnaast is er dagelijks 
ondersteunend huishoudelijk en administratief personeel werkzaam op deze locatie.  
 
Specifieke situaties 
Gedurende een dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor, bezetting qua kinderen en 
bezetting van medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het kan voorkomen dat een 
medewerker alleen is met de kinderen en hoe wij hiermee omgaan met inachtneming van het vier ogen 
en orenprincipe. 
 
In de praktijk zal er met het samenstellen van de roosters per locatie altijd uitgegaan worden van een 
personeelsbezetting als gevolg van de genoemde kind ratio. Dit betekend dat openen en sluiten gebeurt 
op wisselende tijden en door 1 pedagogisch medewerker. Doordat kinderen gedurende de gehele dag 
kunnen worden gehaald en gebracht door hun ouders, is de inloop onvoorspelbaar. Het onvoorspelbare 
karakter van de haal en brengsituaties (je weet niet exact wanneer een ouder binnen- of langsloopt en 
hoeveel tegelijk etc.) verkleint het risico dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen 
voelen. 
Daarnaast worden de locaties Villa Picasso, Villa Sprankel en Villa Roezemoes waarin Voor dag en Dou 
gevestigd is, ook gebruikt door andere partijen. Leerkrachten van de school en medewerkers van de 
bedrijven die ook gebruik maken van het pand zijn veelvuldig aanwezig en kunnen te allen tijde de 
kinderopvang betreden.  
 
Beschrijving situaties 
Halve groepen met 1 pedagogisch medewerker. 
Een halve groep bestaat uit 1 pedagogisch medewerker en het aantal kinderen volgens de 
beroepskracht-kindratio of minder:  

- Maximaal 4 baby’s in een babygroep  
- Maximaal 8 peuters in een peutergroep 
- Maximaal 10 schoolkinderen in een BSO groep 

 
Bij meerdere halve groepen worden deze indien mogelijk samengevoegd zodat er 2 PMers op de groep 
aanwezig zijn. Gedurende het schooljaar wordt getracht iedere dag een stagiaire in te zetten.  
Op de kinderopvanggroepen wordt altijd gebruik gemaakt van een babyfoon.  
De toegang tot de kinderopvang is op de locaties Villa Picasso, Villa Roezemoes en Villa Sprankel altijd 
open. Het flexibele karakter van de opvang maakt dat er gedurende de gehele dag onverwacht wordt 
binnen gelopen door ouders, maar ook leidinggevenden en collega’s hebben altijd toegang tot de groep.  
 
Inrichting 
De entree van alle groepen hebben transparante deuren en ramen zowel naar de gang/hal als naar 
buiten (dus niet beplakt met posters, berichten voor ouders e.d.). Vanaf de entree is de gehele groep te 
overzien. Bij de inrichting is rekening gehouden met het voorkomen van ‘hoekjes’ waar geen zicht op is. 
De kindertoiletten zijn voorzien van een glazen toegangsdeur en/of lage toiletdeurtjes.  
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Vanaf de kinderopvanggroep is de keuken direct toegankelijk, danwel in de groepsinrichting 
opgenomen.  
 
Toezicht bij buiten spelen 
Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en structureel alleen buiten met kinderen. Indien sprake 
is van afwijkende en daardoor risicovolle situaties wordt er een apart actieplan geschreven voor de 
betreffende locatie met een passende maatregel voor die situatie. 
Het buitenspelen geschied over het algemeen op speelplaatsen die zichtbaar vanaf de groep én is door 
omringende woningen. De zichtbaarheid voor de buurt/omgeving moet zo min mogelijk belemmerd 
worden.  
Van de omwonenden verwachten wij geen directe betrokkenheid en input, wel zullen medewerkers die 
iets willen doen dat niet toelaatbaar is zich ‘gezien’ weten doordat ze niet in  
een afgesloten ruimte zitten waar niemand hen kan opmerken.  
 
Uitstapjes 
Voor veiligheid en 4-ogen en orenprincipe hanteren wij het protocol ‘Uitstapjes’. 
 

Achterwachtregeling 
Een achterwacht is iemand die in geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden. Een 
achterwacht moet duidelijk geregeld zijn zodat een pedagogisch medewerker hierop terug kan vallen in 
geval van extreme calamiteiten binnen de locatie. 
Deze achterwacht hoeft niet in het pand zelf aanwezig te zijn, maar moet binnen 15 minuten ter plekke 
kunnen zijn. Voor dag en Dou maakt gedurende de schoolweken van maandag tot en met vrijdag voor 
de achterwacht gebruik van een ingeroosterde collega op de administratie of een van de nevenlocaties. 
Natuurlijk is Douwine ten Wolde zelf ook altijd bereikbaar en (tijdens openingstijden) zo veel mogelijk in 
de nabijheid van locatie Villa Fonkel. Gedurende werkdagen zullen de medewerkers op kantoor zoveel 
mogelijk fungeren als achterwacht.  
 
Op de verschillende locaties hangen op een centrale plaats de gegevens en de telefoonnummers van 
de andere locaties, directe telefoonnummers van leidinggevenden en de te gebruiken noodnummers 
van huisarts, tandarts en politie.  
In weekenden en schoolvakanties en in de vroege ochtend en late avonduren, wanneer er geen 
ingeroosterde collega ingezet kan worden als achterwacht, staat er bij toerbeurt een collega op het 
rooster als achterwacht. Deze collega voldoet aan de voorwaarde binnen een kwartier aanwezig te 
kunnen zijn in het geval van een calamiteit.  
 
De volgende personen zijn inzetbaar als achterwacht: 

 Douwine ten Wolde   Directeur (06-27335234) 

 Meike Mostard    Operationeel manager 

 Wenda van Nijen 

 Miranda Jansma 

 Nynke Nicolai 

 Maaike Eringa 
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3-uursregeling 
Beroepskracht-kind-ratio: 
Bij de kinderdagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal 
feitelijk aanwezige kinderen ten minste: 
a. één beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot één jaar; 
b. één beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van één tot twee jaar; 
c. één beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van twee tot drie jaar; 
d. één beroepskracht per acht kinderen in de leeftijd van drie tot vier jaar.  
 
In de praktijk:  
We wijken op de BSO groepen niet af van de Kind-Leidster ratio, deze tijd wordt gebruikt om kinderen 
onder opvangtijd van en naar sport en/of clubjes te brengen. De exacte tijden waarop de 
kinderopvanggroepen afwijken van de bezetting, is vastgelegd in het Pedagogisch Beleid Kinderopvang 
2019.   
 
 
 
 



 
 

Beleid Veiligheid & Gezondheid – Voor dag en Dou – 2019  15 

 

Hoofdstuk 6:  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 EHBO noodzakelijk is. Binnen Voor dag en Dou hebben alle medewerkers een 
geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO, of staat op de planning dat zij deze gaan behalen. 
 
Jaarlijks worden de (herhalings) cursussen EHBO bij Kinderen en BHV aangeboden aan alle 
medewerkers door LIVIS. Op deze manier zijn aan het begin van ieder kalenderjaar alle medewerkers 
geschoold. Wanneer nieuwe medewerkers worden aangenomen wanneer het (her)scholingsmoment 
net is geweest, is het mogelijk individueel een e-learning traject te volgen. Per situatie wordt bekeken of 
dat wenselijk is. 
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Hoofdstuk 7:  Beleidscyclus  
 
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie, deze wordt uitgevoerd door de 
locatieverantwoordelijke. Aandachtspunten die hieruit voort komen worden in een van de daarvoor 
belegde overleggen besproken. Tijdens dit teamoverleg bepalen we 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 teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en 
Gezondheid voor het nieuwe jaar bijgesteld. 
 
Per locatie zijn er 4 teamoverleggen per jaar ingepland voor de quickscans en de daarop volgende 
acties. Per kwartaal zal een van bovenstaande acties worden ingepland.  
  
1e kwartaal: Voorbereidingen om de risico-inventarisatie uit te voeren. De thema’s die hierin 

worden opgenomen met de daarbij horende onderwerpen worden vastgesteld in de 
risicomonitor. De leidinggevende van de locatie zal de uitvoerenden per onderwerp 
aanwijzen. 

2e kwartaal: Uitvoeren Quickscan. De te behandelen thema’s worden besproken met de 
medewerkers zodat er een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor 
verbetering vatbaar zijn. 

3e kwartaal: Er wordt een plan van aanpak opgesteld waarin wordt beschreven hoe de genoemde 
verbeterpunten het beste kunnen worden aangepakt. 

4e kwartaal: Evalueren of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering 
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Hoofdstuk 8:  Communicatie en 
afstemming intern en extern  
 
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 allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de 
locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon 
in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.  
 
Tijdens team 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 
worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
 
Tijdens het intake gesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie op 
de hoogte gehouden van lopende activiteiten. 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. 
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Hoofdstuk 9:  Locaties 
 

Villa Picasso  

Deze BSO locatie is gehuisvest op de bovenverdieping van Dorpshuis Oan ‘e Faert  in Donkerbroek. 
Tevens maken we gebruik van de garderobe, de toiletten en de keuken op de begane grond. Buiten is 
een omheinde buitenspeelplaats beschikbaar.  
Een korte beschrijving van de ruimten, het doel en de eventuele veiligheidsrisico’s: 
 

Ruimte Doel Risico’s 

Algemeen: alle draaiende toegangsdeuren worden voor opening van deze nieuwe locatie 
voorzien van vinger-beveiliging. Elektra wordt nagekeken, waar nodig wordt stopcontact 
beveiliging geplaatst en afdekplaatjes vervangen. De muren worden gecontroleerd op oude 
spijkers en schroeven waaraan de kinderen zich kunnen bezeren.  
 

Garderobe en hal 
(Begane grond) 

Kinderen hangen hun jassen op, laten 
(school) tassen bij de kapstok. Deze 
ruimte is niet bedoeld om in te spelen 

 

Trapopgang Met de trap komen we op de BSO.  Er is risico dat kinderen 
van de trap vallen. 
Afspraak: niet rennen, 
duwen of inhalen op de 
trap 

Knutsel- en speelruimte 
(35,55 m2) 

Direct linksboven aan de trap komen 
we in een grote, lichte ruimte met 
aangrenzende berging. De radiator is 
afgetimmerd. Er is een laminaatvloer 
en er staan tafels en stoelen.  
Vanuit de ruimte is een plat dak 
bereikbaar middels een nooddeur.  
De berging is bereikbaar vanuit de 
ruimte en wordt gebruikt voor knutsel- 
en spelmaterialen.  
 
De muren van deze ruimte mogen 
worden beschilderd door de kinderen.  

Er is risico dat kinderen 
door de nooddeur op het 
platte dak komen. Het 
dak is niet voorzien van 
een hekwerk. Kinderen 
kunnen naar beneden 
vallen. Voor de opening 
van de locatie wordt de 
deur voorzien van een 
extra sluiting.  

Eetruimte 
(30,81 m2) 

Naast de knutselruimte is de eetkamer. 
Voorzien van een tafel met stoelen en 
een koelkast, ingericht op het doel.  
Vanuit de eetkamer is zicht op de gang 
door hoge smalle ramen met daarin 
enkel glas.  
In deze ruimte zijn een elektrische 
kookplaat, tostiapparaat etc aanwezig.  

Er bestaat het risico dat 
een kind door het glas 
valt en zich snijdt. Voor 
opening van de locatie 
worden de ramen 
voorzien van folie.  
 
Afspraak: kinderen 
mogen niet zelfstandig 



 
 

Beleid Veiligheid & Gezondheid – Voor dag en Dou – 2019  19 

 

koken met de daarvoor 
aanwezige apparaten.  

Relaxhoek  
(25,35 m2) 

Aan het einde van de gang bevind zich 
een gezellige, knusse ruime voorzien 
van tapijt en een zithoek. In deze 
ruimte zullen WESCO blokken een plek 
krijgen, wordt de kast gevuld met 
(strip)boeken en ligt altijd 
tekenmateriaal en 
gezelschapsspelletjes klaar.  
Vanuit deze ruimte is de brandtrap 
bereikbaar die naar beneden, de 
buitenruimte gaat.   
 

De brandtrap staat iets 
van de muur af en heeft 
geen gesloten opstap. 
Het platform boven is van 
een open 
staalconstructie.  
Doordat de opstap van 
de trap open en eng 
oogt, lijkt de trap heel 
spannend. Het platform 
wordt bekleed en de 
zijkanten dicht gemaakt 
met gaas.  

Gang 
(10,14 m2) 

Vanaf de trapopgang zijn alle ruimten 
te bereiken via de gang. Het 
trappengat is open, aangelegen 
kantoorruimten zijn niet toegankelijk 
voor de kinderen van de BSO.  

Het trappengat wordt 
voor de opening van de 
locatie voorzien van een 
extra hekwerk om vallen 
van de trap te 
voorkomen.  

Keuken 
(achter de bar  
in de grote zaal) 

Wanneer er gekookt wordt, is het 
mogelijk daarvoor gebruik te maken 
van de professionele keuken in het 
dorpshuis.  

Afspraak: kinderen 
komen niet zonder 
toezicht in de keuken.  

Buitenruimte 
(465 m2)  

Zowel via de brandtrap als binnendoor 
door de grote zaal, is de buitenruimte 
te betreden. Buiten is zowel gras als 
een tegelplein. De bestaande zandbak 
wordt voorzien van nieuwe bielzen. De 
ruimte is omheind door een deugdelijk 
hekwerk. 
Aangrenzend aan de buitenruimte is 
een opslagmogelijkheid. Hier zullen het 
buitenspeelgoed worden opgeborgen.   

 

 
Iedere ruimte is voorzien van ruim voldoende ventilatiemogelijkheden. Door het platte dak is een 

oplopende temperatuur bij warme dagen onvermijdelijk. De afspraak is gemaakt bij warme dagen zo 

vroeg mogelijk de ramen en deuren te openen. Om frisse en koele lucht binnen te laten. De radiatoren 

van iedere ruimte zijn middels een centrale thermostaat te controleren.  

Plan van aanpak 
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven 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. De belangrijkste actiepunten zijn: 
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De zijkanten van de brandtrap aan de achterkant van het pand zijn open. Er kan een kind tussendoor 
vallen. Door middel van gaas wordt dit in de zomer van 2018 dichtgemaakt. Afgerond: augustus 2018 
De drie ruimten van Villa Picasso worden door de beheerder van het dorpshuis nagelopen op veilige 
elektra. Er zijn open verlichting-aansluitingen gezien waar een afdekplaatje op moet worden gezet. 
Afgerond: augustus 2018 
De trap waarmee we de bovenverdieping van het dorpshuis betreden, geeft aan de bovenkant een 
onveilige situatie doordat de afscherming niet geheel is doorgetrokken tot aan het begin van de trap. Dit 
zal voor aanvang van het nieuwe schooljaar veilig zijn gemaakt. Afgerond: augustus 2018 
Ramen van de middelste groepsruimte naar de gang, zijn van enkel glas. Dit glas wordt door de houder 
voor aanvang van het nieuwe schooljaar bekleed met folie. Afgerond: augustus 2018 
De beheerder van het dorpshuis zal een extra beveiliging aanbrengen op de deur naar het platte dak 
(dit is een vluchtroute bij brand) zodat kinderen deze deur niet zomaar kunnen gebruiken. Afgerond: 
augustus 2018 
 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we ieder kwartaal de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties tijdens ons 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 volgende maatregelen een positief effect 
hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
 

Omschrijving maatregel: Omschrijving effect: 

Het plaatsen van een draadloze voordeurbel De voordeur kan gesloten blijven tijdens 
opvanguren zodat kinderen niet per ongeluk op 
het buitenterrein komen. 
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Villa Sprankel 
Deze locatie is gehuisvest in het gebouw van IKC Wolderwijs.  
Een korte beschrijving van de ruimten, het doel en de eventuele veiligheidsrisico’s: 
 

Ruimte Doel Risico’s 

Algemeen: Alle draaiende deuren op de kinderopvang zijn voorzien van vinger-beveiliging. 
Stopcontacten zijn voorzien van beveiliging. In het gebouw is vloerverwarming in het gehele 
gebouw  
 

Garderobe 
kinderopvang 

Kinderen hangen hun 
jassen op, laten (school) 
tassen bij de kapstok. 
Deze ruimte is niet 
bedoeld om in te spelen 

 

Speellokaal Deze ruimte wordt 
gebruikt voor de 
activiteiten als de kinderen 
zich in groepjes op gaan 
splitsen, onder begeleiding 
van een pm-er. 

Het kan voorkomen dat een kind een 
speeltoestel beklimt en er vervolgens 
van af valt. 
 
Afspraak: Er wordt geen gebruik 
gemaakt van de speeltoestellen in 
deze ruimte. Zoals de klimrekken. 

Groepsruimte 
kinderopvang 

Dit is de ruimte waar de 
kinderen spelen, de eet en 
drink momenten vinden 
hier plaats en de 
activiteiten. 

Er is een deur naar buiten waarvan de 
klink op kindhoogte zit. De kinderen 
zouden deze deur open kunnen doen. 
Dan komen ze in onze 
buitenverblijfplaats die omheind is met 
hekken.  
 
Afspraak; kinderen mogen niet 
zelfstandig naar buiten. Zodra we naar 
buiten gaan om te spelen, dan 
wachten ze totdat de pm-er gereed is. 
 
De keuken staat ook in deze ruimte. 
Er zit een inductie kookplaat in die we 
dagelijks gebruiken voor het bereiden 
van de warme maaltijd. 
 
Afspraak; de pannen worden zoveel 
mogelijk achter aan gezet. Mochten er 
meerdere pannen nodig zijn, dan zal 
er een pm-er bij blijven. 

Slaapkamer boven Boven bevindt zich de 
slaapkamer. 

Onder aan de trap zit een traphekje, 
deze wordt telkens dicht gedaan bij 
het naar boven en naar beneden 
gaan. De deur van de slaapkamer 
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wordt altijd door de pm-er dicht 
gedaan. Het is mogelijk dat een kind 
van de trap valt. 
 
Afspraak; De slaapkamerdeur wordt 
boven ten allen tijde dicht gedaan. 
Tevens is er dezelfde afspraak met 
het traphekje.  
 
 

Slaapkamer beneden Op de benedenverdieping 
bevindt zich 1 slaapkamer. 

De deur wordt altijd gesloten, zodat 
kinderen deze ruimte niet kunnen 
betreden. De deur is voorzien van een 
vingersafestrip. 

Buitenruimte 
kinderopvang 

Via de groepsdeur komen 
we in de buitenruimte. 
Deze ruimte is omheind 
met hekken. 

Het hek is op hoogte van 1….de 
kinderen kunnen hier niet overheen 
klimmen. Het buitenspeelgoed wordt 
opgeborgen in een schuurtje die in de 
hoek van de buitenruimte staat.  

Uitvalsbasis BSO   

Grote zaal Deze ruimte wordt 
gebruikt voor de eet en 
drink momenten en de 
activiteiten/vrij spel.  

Doordat deze ruimte vrij groot is heb 
je als pm-er minder overzicht op de 
kinderen.  
Afspraak; Zodra alle kinderen binnen 
zijn wordt de daglijst ingevuld. Na het 
eet en drink moment worden de 
kinderen in groepen opgesplitst onder 
begeleiding van een pm-er. 

Buitenruimten BSO De buitenspeelplaats is 
openbaar. De kinderen 
spelen hier onder toezicht 
van een pm-er of wanneer 
ze zelfstandig buiten 
mogen spelen. (Bij het 
laatste is er een 
zelfstandigheidsverklaring 
ondertekend door ouders). 

Er zijn 2 speelplaatsen waar de 
kinderen kunnen spelen. De voorste 
speelplaats is open en toegankelijk 
voor iedereen. 
 
Afspraak; met kinderen is de afspraak 
gemaakt dat ze niet van het 
schoolplein af mogen gaan.  
 
De andere speelplaats is omheind met 
hekken.  

 
Plan van aanpak 

De laatst uitgevoerde RI&E (november 2017) is digitaal opvraagbaar. In 2018 is een quickscan 
uitgevoerd.  
 
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van 
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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. De belangrijkste actiepunten zijn: 

 Kinderen mogen niet van het schoolplein af 

 Op de gangen in de school mag niet worden gerend 
 
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar de Quickscan. 
 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we ieder kwartaal de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties tijdens ons 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 volgende maatregelen een positief effect 
hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
 

Omschrijving maatregel: Omschrijving effect: 

Er is september 2018 een activiteitenbord 
geplaatst op de BSO waarmee kinderen 
gestructureerd kiezen voor de invulling van hun 
middag. 

Dit geeft rust op de groep 
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Villa Roezemoes 
Deze locatie is gehuisvest in het gebouw van OBS De Riemsloot.  
Een korte beschrijving van de ruimten, het doel en de eventuele veiligheidsrisico’s: 
 

Ruimte Doel Risico’s 

Algemeen:  
Alle draaiende deuren op de kinderopvang zijn voorzien van vinger-beveiliging. Stopcontacten 
zijn voorzien van beveiliging.  
 

Garderobe 
kinderopvang 

Kinderen hangen hun jassen op, laten 
(school) tassen bij de kapstok. Deze 
ruimte is niet bedoeld om in te spelen 

 

Groepsruimte 
kinderopvang 

  

Slaapkamer   

Buitenruimte 
kinderopvang 

  

Groepsruimte BSO   

‘t Slootje    

Buitenruimten BSO   

 
Plan van aanpak 

De laatst uitgevoerde RI&E (november 2017) is digitaal opvraagbaar. In 2018 is een quickscan 
uitgevoerd.  
 
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven 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. De belangrijkste actiepunten zijn: 

 Kinderen mogen niet van het schoolplein af 

 Op de gangen in de school mag niet worden gerend 
 
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar de RI. 
 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we ieder kwartaal de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties tijdens ons 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 volgende maatregelen een positief effect 
hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
 

Omschrijving maatregel: Omschrijving effect: 
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Villa Fonkel 
Deze locatie is gehuisvest in het gebouw aan de Bareldsburglaan 4-5 in Oosterwolde. Het gehele pand 
is in gebruik door Voor dag en Dou ten behoeve van kinderopvang, BSO, Gastouderopvang en 
administratieve werkzaamheden.  
Een korte beschrijving van de ruimten, het doel en de eventuele veiligheidsrisico’s: 
 

Ruimte Doel Risico’s 

Algemeen:  
Alle draaiende deuren op de kinderopvang zijn voorzien van vinger-beveiliging. Stopcontacten zijn 
voorzien van beveiliging.  
 

Entree Via de entree (aanbelsysteem) komt 
iedereen binnen. Het aanbelsysteem is 
voorzien van camera. De tweede deur heeft 
een verhoogde klink. 

 

Trapopgang naar 
groepsruimte Pip 

Met de trap komen we op Pip Er is risico dat kinderen 
van de trap vallen. 
Afspraak: niet rennen, 
duwen of inhalen op de 
trap 

Groepsruimte Pip BSO voor kinderen van 7-12 jaar Na het dweilen kunnen 
kinderen uitglijden. 
Afspraak is dat kinderen 
niet rennen na het 
dweilen of dit wordt op 
een ander tijdstip 
gedaan. 

Centrale hal Doorloop naar alle 
groepsruimtes/kantoren/schoonmaakopslag 
en bergruimte. 
Ook hangt hier een brandblusser. 
 
Ook is dit een vrije speelruimte met een 
speelhuisje met glijbaan.  

Er is een risico dat 
kinderen aan de 
brandblussers komen. 
Regel is: kinderen mogen 
niet aan de 
veiligheidspallen van de 
brandblussers komen en 
daar letten we op. 
 

Bergruimte  Opslag van etenswaren(voorraadkast), 
non-food, wasmachine en droger, vriezers 
en koelkast. En plek voor het neerzetten 
van kinderwagens/Maxi-Cosi.  

Afspraak: kinderen 
komen niet zonder 
toezicht in de bergruimte 
en het hek dicht. 

Keuken Open keuken op groep Benny die wordt 
gebruikt voor maaltijdbereiding. De keuken 
bevat een elektrische kookplaat, koelkast 
en waterkoker. 

Afspraak: kinderen 
mogen niet zelfstandig 
koken met de daarvoor 
aanwezige apparaten. 
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Tijdens het koken, loopt 
men niet bij de kookplaat 
vandaan zonder 
voldoende toezicht 
hierop. 

Groepsruimte Benny Kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar. Na het dweilen kunnen 
kinderen uitglijden. 
Afspraak is dat kinderen 
niet rennen na het 
dweilen of dit wordt op 
een ander tijdstip 
gedaan. 

Verschoningsruimte 
Benny 

Het verschonen van de baby’s en peuters 
die worden opgevangen op groep Benny. 
Tevens is hier een grote open kast met 
daarin dekens, lakentjes en slaapzakken. 

Er is een risico dat 
kinderen bij zeep, zalfjes, 
billendoekjes e.d. komen. 
Afspraak is dat deze altijd 
hoog opgeborgen 
worden.  

Slaapkamer Benny In de slaapkamer staan dubbele bedjes om 
kinderen te laten slapen. 

 

Buitenruimte Benny Via Benny is de buitenruimte te bereiken. 
Buiten is een speelplaats met gras, een 
grote heuvel met doorlooptunnel, een 
zandbak en een opbergschuurtje. Ook 
wordt de buitenruimte gebruikt om in 
buitenbedjes te kunnen slapen. 
 
De ruimte is omheind door een deugdelijk 
hekwerk. 

Er is een risico dat 
kinderen vallen van de 
heuvel. Deze is voorzien 
van hekwerk. 
 

Groepsruimte Koosje Kinderopvang voor baby’s tot 18 maanden. 
In deze ruimte wordt er gespeeld, gegeten 
en verschoond. 

Er is een risico dat 
kinderen bij zeep, zalfjes, 
billendoekjes e.d. komen. 
Afspraak is dat deze altijd 
hoog opgeborgen 
worden. 

Slaapkamer Koosje In de slaapkamer staan dubbele bedjes om 
kinderen te laten slapen. 

 

Groepsruimte Priscilla Kinderopvang voor peuters vanaf 2,5 jaar. 
 
In deze ruimte wordt er gespeeld, gegeten 
en verschoond. 

Na het dweilen kunnen 
kinderen uitglijden. 
Afspraak is dat kinderen 
niet rennen na het 
dweilen of dit wordt op 
een ander tijdstip 
gedaan. 
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Er is een risico dat 
kinderen bij zeep, zalfjes, 
billendoekjes e.d. komen. 
Afspraak is dat deze altijd 
hoog opgeborgen 
worden. 

Slaapkamer Priscilla In de slaapkamer staan dubbele bedjes om 
kinderen te laten slapen.  

 

Buitenruimte Koosje & 
Priscilla 

Via Koosje en Priscilla is de buitenruimte te 
bereiken. Buiten is een grote speelplaats 
met gras, een grote heuvel met 
doorlooptunnel, twee zandbakken en een 
nestschommel. 
 
Ook wordt de buitenruimte gebruikt om in 
buitenbedjes te kunnen slapen. 
 
De ruimte is omheind door een deugdelijk 
hekwerk 

Er is een risico dat 
kinderen vallen van de 
heuvel. Deze is voorzien 
van hekwerk/begroeiing. 
 
Bij gebruik van de 
schommel wordt er op de 
omgeving gelet, zodat 
niemand hier tegen aan 
kan botsen. 

Kantoor directie Ruimte met computers voor de directie Kinderen mogen niet in 
de kantoren komen. Er is 
apparatuur dat niet 
bedoeld is om mee te 
spelen. De vloer van de 
kantoren is zwart en van 
tapijt. Hiermee maken we 
duidelijk dat dit geen 
groepsruimte is.  

Kantoor administratie Ruimte met computers en printer voor de 
planning en administratie en het 
gastouderbureau. 

Keuken Keuken die wordt gebruikt voor pauzes 
voorzien van groot koffieapparaat, wasbak 
en koelkast. Deze ruimte wordt alleen 
gebruikt voor medewerkers en/of BSO 
kinderen onder toezicht om te helpen bij het 
klaar maken van bijvoorbeeld de lunch 
en/of handen te wassen 

 

Groepsruimte Xavier BSO voor kinderen van 4-7 jaar Na het dweilen kunnen 
kinderen uitglijden. 
Afspraak is dat kinderen 
niet rennen na het 
dweilen of dit wordt op 
een ander tijdstip 
gedaan. 

Knutselberging Opslagruimte voor knutselmateriaal.  

Speelotheek Opslagruimte voor speelgoed, themakisten 
en een kleine inpandige bibliotheek. 
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Groepsruimte Peter BSO voor kinderen van 4-12 jaar Na het dweilen kunnen 
kinderen uitglijden. 
Afspraak is dat kinderen 
niet rennen na het 
dweilen of dit wordt op 
een ander tijdstip 
gedaan. 

Buitenruimte Peter Via Peter is de buitenruimte te bereiken. 
Buiten is een speelplaats met 
picknicktafels, open ruimte en een voetbal 
pannakooi.  
 
De ruimte is omheind door een deugdelijk 
hekwerk 

 

 

Plan van aanpak 
De risico-inventarisaties (uitgevoerd tot en met november 2017 en hierna vervangen door quickscan) 
hebben inzicht gegeven 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. De belangrijkste actiepunten zijn: 

 Gedrag van de kinderen op de trap naar groep Pip 

 Kinderen mogen niet aan de veiligheidspallen van de brandblussers komen 
 
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar de RI. 
 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we ieder kwartaal de genomen maatregelen en/of 
ondernomen acties tijdens ons 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 volgende maatregelen een positief effect 
hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 
 

Omschrijving maatregel: Omschrijving effect: 

  

  

  

 

  

 


