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1 Inleiding. 

 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van  
Kinderopvang ‘t Beuntje. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk 

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

 
Het doel van het beleidsplan is de kinderen en medewerkers een zo veilig 

en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Zodat de 
kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren 

omgaan met kleine risico’s.  
 

De verantwoordelijkheid voor het beleid ligt bij Marian, Gerard en Britt.  
 

Het beleidsplan veiligheid en gezondheid is geldig vanaf 1 januari 2018. Het 

beleidsplan wordt gevormd door gesprekken te voeren met pedagogisch 
medewerkers over diverse thema’s rondom veiligheid en gezondheid. 

Tijdens deze gesprekken wordt kritisch gekeken of de huidige manier van 
werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en 

leefomgeving. Ook wordt de oudercommissie jaarlijks gevraagd het beleid 
te toetsen op de actuele situatie. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen 

opgesteld voor verbetering.  
 

Nadat het beleid is vastgesteld wordt het geïmplementeerd. Dit doen we 
door in de praktijk te werken met het beleid dat door medewerkers, ouders 

en houder is vastgesteld. 
 

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle 
medewerkers en ouders zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. 

Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van 

een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. De 
protocollen die relevant zijn voor het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

worden gekoppeld aan het thema en waar nodig is geoptimaliseerd. Dit om 
continu in gesprek te blijven over het beleid en het te evalueren. Hierdoor 

ontstaat een continuproces waardoor en geen relevante veiligheids- of 
gezondheidsrisico’s over het hoofd gezien kunnen worden. We hebben 

hierin een open cultuur waarbij we elkaar aanspreken bij onveilige situaties 
en ondersteunen bij het voorkomen/verhelpen hiervan. 
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Tijdens de teamoverleggen zal het beleid worden besproken en 

geëvalueerd. De teamoverleggen vinden elke 1e donderdag van de oneven 
maand plaats. Jaarlijks zal de oudercommissie het beleid toetsen op de 

actuele situatie en evalueren. 
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Het beleidsplan zal elk jaar na de zomer- en kerstvakantie geactualiseerd 

worden, waardoor het een up to date beleid blijft. 
 

Het beleid veiligheid en gezondheid wordt voorzien van een versienummer 
waarin het jaartal en de versie te zien zijn. Daarna wordt het op onze 

website geplaatst zodat het inzichtelijk is voor alle betrokkenen. Denk 
hierbij aan beroepskrachten, groepshulpen, stagiairs en ouders. 

 
De notulen van de teamoverleggen worden naar alle medewerkers gemaild 

en de oudercommissie deelt de notulen van hun vergaderingen met ouders. 
 

Als nieuwe ouders onze opvang komen bezoeken wordt er tijdens de 
rondleiding en intake aandacht besteed aan dit beleid en verwezen naar 

onze website. Ook tijdens de intake van de mentor als het kind voor het 

eerst door ons wordt opgevangen wordt hier aandacht aan besteed.  
 

Op deze manier gaan wij ervan uit dat het beleid voor alle betrokkenen 
inzichtelijk is en staan wij open voor feedback, aanvullingen of suggesties 

hierover. 
 

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

regelgeving op om te kunnen voldoen aan opgestelde kwaliteitseisen.  
Het hebben en uitvoeren van een verantwoord beleid op het gebied van 

veiligheid en gezondheid is dan ook heel belangrijk. Dit beleidsplan is 
bestemd voor iedereen die direct of indirect bij Kinderopvang ‘t Beuntje 

betrokken is. Op deze manier verwachten we een duidelijk beeld te 
schetsen van onze manier van werken.  
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2 Visie en missie veiligheid en 

gezondheid  

In dit hoofdstuk is beschreven wat de missie en visie is van Kinderopvang ‘t 
Beuntje ten aan zien van veiligheid en gezondheid. Wij vinden het 

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

2.1 Visie  

Kinderopvang ‘t Beuntje levert een belangrijke bijdrage aan de 

ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Wij staan voor 
opvang met passie, waarbij de ontwikkelingskansen voor kinderen centraal 

staan. 
 

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. Ouders en 
kinderen kunnen rekenen op een veilig en samenhangend netwerk, dat 

kinderen begeleidt en stimuleert in hun ontwikkeling en ouders ondersteunt 
in hun opvoedtaak.  

 

Het is belangrijk dat het netwerk laagdrempelig is als bijzondere 
ondersteuning aan ouders en/of kinderen noodzakelijk is.  

Kinderopvang ‘t Beuntje hecht grote waarde aan openheid, respect, 
geborgenheid, veiligheid en een persoonlijke benadering. Zowel ten aanzien 

van de kinderen, de ouders, de medewerkers als andere betrokkenen.  

2.2 Missie 

Kinderopvang ‘t Beuntje biedt ouders professionele opvang voor kinderen 
van 0 - 4 jaar. Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vanuit een veilige 

basis zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen, aangepast aan de 
ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel kind.  

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

we door:  
- Kinderen af te schermen van grote risico’s;  

- Kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s;  
- Kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling.  
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2.3 Doel  

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te 
creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers 

zich verantwoordelijk voor voelen.  
De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid 

zijn:  
 Het bewustzijn van mogelijke risico’s;  

 Het voeren van een goed beleid op grote risico’s;  
 Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe 

betrokkenen.  
 

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar 
kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

Het is essentieel dat het beleid Veiligheid en Gezondheid is 
geïmplementeerd op de locatie.  

 

Om het beleidsplan weer aan te laten sluiten bij de actuele situatie binnen 
de opvang zal het beleidsplan na elke zomer- en kerstvakantie worden 

aangepast. Mocht er een aanpassing plaats vinden dan wordt er met een 
datum verwezen naar de bijbehorende protocollen en of beleidsstukken en 

dit wordt besproken tijdens het teamoverleg.  
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3 Corona en kinderopvang 

Iedereen blijft de adviezen tegen verspreiding van corona volgen. 

3.1 Maatregelen kinderopvangorganisatie of gastouder 

Het kabinet heeft alle coronamaatregelen opgeheven. Ook voor de 
kinderopvang gelden geen bijzondere maatregelen meer. Daarom is het 
protocol Kinderopvang & COVID-19 op 25 april 2022 vervallen. Het 
protocol kan weer ingaan als het coronavirus in de toekomst oplaait en het 
kabinet maatregelen treft om verspreiding van corona te voorkomen.  
In het informatiedocument Kinderopvang & COVID-19 staan verwijzingen 
naar websites met informatie over algemene coronamaatregelen. Hier 
vindt u ook andere informatie over het coronavirus en de kinderopvang.  

3.2 Tot slot: 

Wij doen ons uiterste best om zoveel mogelijk de veiligheid in acht te 
nemen. Als hiervoor suggesties of wensen zijn laat het dan ook gerust 

weten. Hoe transparanter we hierin zijn met elkaar hoe beter we kunnen 

zorgen dat we deze tijd doorkomen en optimaal kunnen zorgen voor de 
gezondheid van ons allen.  

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/10/18/protocol-kinderopvang-en-covid-19
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4 Grote risico’s ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid  

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

locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of 

gezondheidsproblemen.  

We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, 

sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we maximaal 5 

belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die 

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

de overige risico’s verwijzen we naar de RI&E waarin de complete risico-

inventarisatie is opgenomen die in december 2017 is uitgevoerd. Hieraan 

zijn werkafspraken en maatregelen gekoppeld.  

4.1 Fysieke veiligheid  

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

gedefinieerd als grote risico’s:  

4.1.1 Vallen van hoogte  

De genomen maatregelen zijn:  

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

dicht is. De hoge box wordt alleen gebruikt voor kinderen die nog niet 
kunnen staan/lopen. Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan 

dienen uit de box;  
 Traphekjes dienen altijd gesloten te zijn. Als de kinderen naar boven 

of beneden gaan worden ze door een medewerker begeleid. Het 
aantal kinderen dat gelijktijdig naar boven of beneden gaat met een 

medewerker is van de volgende factoren afhankelijk, 
1. Wat kan de medewerker aan 

2. Wat is de leeftijd van de kinderen 
3. Wat kunnen de kinderen zelf aan 

4. Gaan ze naar boven of beneden 

Daarom is het niet mogelijk om hier exacte aantallen weer te geven. 
 Er wordt goed gelet op de combinatie kind-kinderstoel, waarbij 

gekeken wordt in hoeverre het kind zelfstandig kan zitten (gebruik 
wel/geen stoelverkleiner/ beugel/ tuigje) en in hoeverre het kind 

rustig kan zitten (wel/ niet naast de pedagogisch medewerker 
plaatsen). Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de 

kruisband in de stoel zit;  
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 Er op toezien dat alle bedden waarin kinderen liggen veilig gesloten 

zijn;  
 Kinderen die zelfstandig kunnen lopen zoveel mogelijk in het onderste 

bedje laten slapen. De jongste kinderen zoveel mogelijk in het 
bovenste bedje laten slapen;  

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

van de aankleedtafel deze gelijk inschuiven. Kinderen mogen niet zelf 
het trapje van de aankleedtafel bedienen (gevaar voor vingers en 

tenen!);  
 Niet weglopen bij kinderen die op de aankleedtafel liggen;  

 Verschoonspullen worden binnen handbereik op de aankleedtafel 
gelegd, om te voorkomen dat de pedagogisch medewerker het kind 

onbeschermd op de aankleedtafel achterlaat;  

 Speelmateriaal zoals fietsjes e.d. worden gebruikt op het verharde 
gedeelte van het buitenterrein en mogen niet op de grasheuvel 

gebruikt worden;  

4.1.2  Verstikking  

De genomen maatregelen zijn:  

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

 Bij traktaties wordt geen gevaarlijk snoepgoed (wat 
verstikkingsgevaar kan opleveren) uitgedeeld aan de kinderen; 

 Spenen worden regelmatig gecontroleerd op scheurtjes. Aan ouders 
wordt gevraagd de speen regelmatig te vervangen;  

 Er wordt speelgoed gebruikt dat aansluit bij de ontwikkeling van de 

kinderen. Dit betekent o.a. dat er geen speelgoed dat 
verstikkingsgevaar op kan leveren wordt gebruikt bij de baby’s. 

Kinderen jonger dan 3 jaar laten wij alleen onder toezicht spelen met 
speelgoed kleiner dan 3,5 cm. Zorg dat kleine kinderen gescheiden 

van de grotere kinderen spelen. De groten kunnen bijvoorbeeld aan 
de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen. Als er speelgoed 

is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, laat de oudere 
kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn. Als grote 

en kleine kinderen samen spelen, wordt er voor gezorgd dat de jonge 
kinderen niet met kleine onderdelen van het speelgoed in aanraking 

komen;  
 Er wordt goed op toegezien dat wanneer kleine onderdelen niet meer 

worden gebruikt in de activiteit gelijk zorgvuldig worden opgeruimd;  
 De pedagogisch medewerkers controleren zelf regelmatig het 

speelgoed. Speelgoed dat niet veilig is (stuk, beschadigd, 

afbladderende verf, losse stiksels of touwtjes bij stoffen speelgoed) 
wordt gerepareerd of weggegooid. Bij aanschaf van nieuw speelgoed 
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wordt goed gekeken of speelgoed veilig is;  

 Laat baby´s op hun rug slapen (tenzij ouders schriftelijke 
toestemming hebben gegeven voor buikslapen); 

 Gebruik bij kinderen jonger dan 2 jaar een goed passende slaapzak; 
 Er worden geen kussentjes gebruikt in de bedjes;  

 De slaapkamertjes worden niet als opslagruimte gebruikt: er worden 
geen losse materialen neergezet, maar deze worden in kasten 

opgeborgen. Op deze manier is de kans op vallen of verstikking 
kleiner; 

 Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch 
medewerker of er geen zwerfvuil op het terrein (of in de zandbak) 

ligt. De pedagogisch medewerker controleert ook of er geen kleine 
voorwerpen op het terrein liggen.  

4.1.3  Vergiftiging  

De genomen maatregelen zijn:  

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

 Schoonmaakmiddelen, andere giftige stoffen en plastic zakken 
worden buiten bereik van kinderen bewaard (in een hoge (>1.35m) 

kast); 
 In geval van vergiftiging wordt altijd 112 gebeld met de vraag om 

advies;  
 Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch 

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

voorwerpen op het terrein liggen;  

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

4.1.4  Verbranding  

De genomen maatregelen zijn:  

 Kopjes met hete dranken worden buiten bereik van de kinderen 

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

 Zorg dat er geen opstapmogelijkheden zijn voor kinderen bij de 
waterkoker;  

 Om verbranding van de zon te voorkomen wordt er voldoende 
ingesmeerd. Van ouders vragen we dat de kinderen op zonnige dagen 

thuis al worden ingesmeerd om een goede basis te hebben.  

 Verbranding aan radiatoren kan alleen boven. Pedagogisch 
medewerkers letten er op dat kinderen hier niet ongemerkt mee in 

aanraking komen. 
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4.1.5  Verdrinking 

De genomen maatregelen zijn:  

 Kinderen mogen alleen onder toezicht het terrein verlaten omdat er 
een kanaal in de omgeving is; 

 Het zwembadje wordt alleen gebruikt als er voldoende toezicht is; 
 De watermat wordt alleen gebruikt bij voldoende toezicht 

4.2 Sociale veiligheid  

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

gedefinieerd als grote risico’s:  

4.2.1  Grensoverschrijdend gedrag  

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een 

enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind of 
medewerker. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere 

aandacht.  
We hebben de volgende maatregelen getroffen om grensoverschrijdend 

gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het 

toch plaatsvindt.  
 Tijdens het teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp 

gesproken om zo een open aanspreekcultuur te creëren waarbij 
medewerkers elkaar durven aan te spreken en elkaar feedback te 

geven op elkaars handelen;  
 In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen 

wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor 
normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar 

is en wat gepast en ongepast gedrag is;  
 Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-

verklaring). Per 1 juli 2018 staat iedereen vermeld in het 
Personenregister;  

 We werken met het vierogenprincipe;  
 Medewerkers kennen het vierogenprincipe;  

 Het vierogenprincipe wordt nageleefd;  

 Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het 
vierogenprincipe niet goed wordt nageleefd door hun collega’s;  

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

 Medewerkers kennen het protocol en weten wat te doen of kunnen dit 
opzoeken als kindermishandeling wordt vermoed;  
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4.2.2  Kindermishandeling  

De genomen maatregelen zijn:  

 De pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de Meldcode 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld en wordt in de praktijk 

toegepast wanneer dit nodig is. Voor dergelijke signalen wordt dit 
eerst met ouders besproken;  

 Op onze website kunt u het document vinden over de meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld;  

4.2.3  Vermissing  

De genomen maatregelen zijn:  

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

 De poort van de buitenruimte dient altijd gesloten te zijn zodat 
kinderen niet ongemerkt van het buitenterrein kunnen;  

 Kinderen mogen het terrein alleen verlaten onder toezicht van ouders 
of medewerkers met toestemming van ouders;  

4.3 Gezondheid  

Volgens de GGD is in Nederland deelname aan het 

Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk verplicht. Er zijn ouders die – bijv. 
vanwege hun levensbeschouwing – besluiten om hun kinderen niet te laten 

vaccineren. Dit is met name een risico voor het ongevaccineerde kind zelf.  
Het kind is niet beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende 

ziekten in aanraking komen. De kans dat een niet gevaccineerd kind andere 
kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet is uiterst 

klein. Dit komt omdat meer dan 99% van de kinderen en volwassenen zijn 
gevaccineerd, dit effect heet groepsimmuniteit.  

Op het gebied van infectiezieken volgt ‘t Beuntje zoveel mogelijk het advies 

van de RIVM en/of GGD.  
 

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

4.3.1  Besmetting ziektekiemen  

Het volgende protocol is aanwezig om het risico besmetting door 

ziektekiemen zoveel mogelijk uit te sluiten: 

 Informatie over ziektebeelden van het Landelijk Centrum Hygiëne en 

Veiligheid 
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4.3.2  Voedselvergiftiging  

Om voedselvergiftiging te voorkomen zijn er regels opgesteld rondom eten 

en drinken en het bereiden hiervan; zie protocol “Hygiënerichtlijn voor 

kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang”. 

4.3.3  Luchtkwaliteit binnen 

Wij voldoen aan de regels van het bouwbesluit omtrent de ventilatie van 

frisse lucht. Daar bovenop hebben we extra ventilatie in de vorm van Duco 

roosters in elk raam in het nieuwe gedeelte. Ook beschikken de ruimtes 
over een goed werkende mechanische ventilatie.  

 
Als er extra ventilatie nodig is kunnen in elke ruimte ramen en of deuren 

worden opengezet 

4.3.4  Luchtkwaliteit buiten 

Onze opvang is gevestigd in het buitengebied. Hierdoor is er voldoende 

frisse lucht die af en toe wel een beetje “landelijk” kan ruiken. 

5 Omgaan met kleine risico’s ten 

aanzien van veiligheid en gezondheid  

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. [Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]  

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

klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, 

maar ook essentieel voor hun motorische vaardigheden, balans, 

coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker 

onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een 

slechte balans en bewegingsangst.  

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te 

bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een 
bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met 

over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom 
beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een 

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

 Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid  
 Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en 

doorzettingsvermogen  
 Het vergroot sociale vaardigheden  

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

gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste 
manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden 

moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden 

aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan 
met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door 

oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  
 

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten 
bijdragen 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 mogen helpen om afval weg te gooien.  

De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. 
Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een 

verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers 
verkouden zijn.  

 

Tijdens overlegmomenten van het team wordt besproken of de afspraken 
die zijn vastgelegd in het beleid ook in de praktijk tot uiting komen en ook 

daadwerkelijk de risico’s verkleinen.  
  



Beleid veiligheid en gezondheid versie 2023-1 

 

 

16 

 

6 Risico-inventarisatie  

In december 2018 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid uitgevoerd. Hierin zijn de uitkomsten van de risico-

inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende maatregelen, 
huisregels en werkafspraken. De maatregelen, huisregels en werkafspraken 

zijn te vinden in hoofdstuk 7 en 8. Vanaf 2019 werken we met dit beleid. 

6.1 Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid  

Kinderopvang ‘t Beuntje heeft als uitgangspunt dat de ruimtes (zowel 
binnen als buiten) van de kinderdagopvang veilig moeten zijn en 

tegelijkertijd voldoende uitdaging moeten bieden. Daarom wordt telkens 

goed overwogen of een veiligheidsrisico aanvaardbaar is, of dat er 
maatregelen moeten worden genomen. De genomen maatregelen gelden 

voor de hele locatie.  

6.2 Preventieve maatregelen op gebied van gezondheid  

Kinderen die de kinderopvang bezoeken kunnen in contact komen met 
infectieziekten. Kinderen die ziek zijn kunnen door ons opgevangen worden 

als dit niet ten koste gaat van de gezondheid, zorg en aandacht voor het 
kind zelf en voor andere kinderen. Daar waar dat mogelijk is willen wij 

graag vooraf ingelicht worden over de aard en de omvang van een ziekte. 
 

Als een kind (of een ouder/verzorger) een besmettelijke ziekte heeft wordt 
er veel aandacht besteed aan het voorkomen van overdracht. Hierbij 

volgen wij de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Een kind of ouder met 
een besmettelijke ziekte waarbij bij overdracht anderen (blijvend) ernstige 

gevolgen kunnen ondervinden kan door ons niet worden opgevangen. De 
beoordeling of een kind kan worden opgevangen ligt bij de leidsters. 

Tevens nemen we preventieve maatregelen (m.b.t. de overdracht van 
ziektekiemen, het binnenmilieu, het buitenmilieu en (het uitblijven van) 

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

medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.  
 

In 2020 is het Covid 19 (coronavirus) geconstateerd in Nederland. 
Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM en worden bij elke wijziging 

hierin per mail aan ouders en medewerkers gecommuniceerd. 
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6.3 Protocollen en werkinstructies  

Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf 
juist op te kunnen volgen en uit te kunnen voeren, zijn er verschillende 

protocollen en werkinstructies opgesteld. Op deze manier worden 
pedagogisch medewerkers en overig personeel instaat gesteld om het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid op de juiste manier vorm te geven en uit 
te voeren op de locatie.  

 Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 Protocol geneesmiddelen verstrekking 

 Protocol veilig slapen 
 Protocol brand  

 Protocol buitenslapen  
 Ziektebeelden KDV 

 Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang 

7 Het vierogenprincipe 

De aanleiding voor het vierogen principe hadden we liever verre van ons 
gehouden: de Amsterdamse zedenzaak leidde tot een commissie onder 

leiding van Louise Gunning, die een groot aantal aanbevelingen deed om 
misbruik in de kinderopvang zoveel mogelijk te voorkomen. Een belangrijke 

- en misschien wel de lastigste van die adviezen - is het vierogenprincipe. 
 

Kinderopvang ’t Beuntje is voorstander van het vierogenprincipe. Daarbij 
merken we op dat het principe wel pedagogisch verantwoord, praktisch 

uitvoerbaar en financieel haalbaar moet zijn. Dat neemt niet weg dat we al 

in goed overleg met onze oudercommissies het vierogenprincipe in de 
dagelijkse praktijk toepassen. 

 
Binnen kinderopvang ’t Beuntje wordt veel aandacht geschonken m.b.t. dit 

onderwerp.  
Hieronder een opsomming van de maatregelen die we hebben genomen: 

 er zijn veel ramen in het gebouw waardoor elke plek in de 
beneden ruimte zichtbaar is 

 deuren zijn niet op slot 
 er is veel vrije ruimte om het gebouw waardoor (onaangekondigd) 

toezicht vanaf buiten mogelijk is 
 tijdens breng en haaltijden kunnen ouders vrij naar binnen lopen 

waardoor (onaangekondigd) toezicht mogelijk is 
 er wordt vaak gebruik gemaakt van een groepshulp 

 er worden in alle slaapruimten babyfoons/camera gebruikt 
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Daarnaast is de sociale controle groot. Een paar extra ramen alleen is niet 

genoeg. Het is pas zinvol als collega’s elkaar vervolgens aanspreken op 
gedrag. We hebben een cultuur, waarin we elkaar regelmatig feedback 

geven.  
 

Kinderopvang ‘t Beuntje vindt het goed dat het vierogenprincipe zoveel 
aandacht krijgt. We willen ouders laten zien dat je betrouwbaar en 

transparant bent. Tenslotte vinden we de veiligheid van de kinderen het 
allerbelangrijkst. 

 

8 Achterwacht  

Een achterwacht is geregeld in de vorm van drie volwassenen.  

 
Dit zijn: 

1. Miriam Hoek  0546-442167 of 06-57972076 
2. Anja Wolters  0546-442108 of 06-15585228 

3. Riky Hofhuis  0546-441429 
 

Hierbij is er gekozen voor drie mensen die de kinderen kennen en snel op 
de opvanglocatie aanwezig kunnen zijn. Hierdoor is er bij calamiteiten een 

snellere overdracht mogelijk. Ook de ouders kennen deze personen. 
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9 Werkafspraken per ruimte 

9.1 Entree / hal: 

 Kinderen mogen niet alleen op de trap. Zij worden altijd begeleid 

door de leidster door achter het kind aan te lopen en daar waar nodig 
te ondersteunen of in te grijpen. Er worden duidelijke instructies aan 

de kinderen gegeven waar ze moeten lopen en waar ze zich vast 
moeten houden.  

Het aantal kinderen dat gelijktijdig naar boven of beneden gaat met 
een medewerker is van de volgende factoren afhankelijk, 

1. Wat kan de medewerker aan 

2. Wat is de leeftijd van de kinderen 
3. Wat kunnen de kinderen zelf aan 

4. Gaan ze naar boven of beneden 
 Tijdens de openingstijden alleen vochtig schoonmaken als dit strikt 

noodzakelijk is i.v.m. uitglijdgevaar op natte gedeelten. 

 Traphekjes dienen gesloten te zijn. Als er boven geen kinderen zijn 

en tijdens het slapen kan het bovenste traphekje open blijven. 

 Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren. Ruim deze op. 

 Kinderen mogen zich niet alleen in de entree / hal bevinden. Hier 

wordt door de leidster op toegezien. 

 Door te gooien met voorwerpen kan er gevaar voor de kinderen, 

medewerkers en omgeving ontstaan. De pedagogisch medewerkers 

zien er op toe dat dit niet gebeurd en corrigeren daar waar nodig. 

 Er dient regelmatig gecontroleerd te worden of er kleine voorwerpen 

in de ruimte liggen. Deze zo nodig opruimen. 
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9.2 Slaapruimtes: 

 Als kinderen wakker zijn de kinderen uit bed halen. 

 Geen speelgoed of knuffels in bed die als opstapje gebruikt kunnen 

worden. 

 Bij de kinderen regelmatig toezicht houden. 

 Babyfoon en/of camera activeren als kinderen in bed liggen. 

 Controleer de deugdelijkheid van de sluiting van het bed goed als de 

kinderen in bed worden gelegd. De indicator dient rood te zijn. 

 Kinderen worden in bed gelegd volgens het protocol veilig slapen en 

wiegendood. 

 Speelgoed opruimen. 

 Controleer bedden regelmatig op stevigheid en gebreken. 

 Door te gooien met voorwerpen kan er gevaar voor de kinderen, 

medewerkers en omgeving ontstaan. De pedagogisch medewerkers 

zien er op toe dat dit niet gebeurd en corrigeren daar waar nodig. 

 Op de commode geen kinderen plaatsen i.v.m. een stopcontact. 

 Er dient regelmatig gecontroleerd te worden of er kleine voorwerpen 

in de ruimte liggen. Deze zo nodig opruimen. 

 De schuifdeuren van de (zij)kasten mogen niet door kinderen worden 

geopend of gesloten. Hier moet door de leidster op worden toegezien. 
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9.3 Leefruimtes: 

 Laat geen losse voorwerpen of op de grond slingeren. 

 Alvorens de deur te openen eerst goed kijken of er kinderen in de 

buurt zijn. 

 Na het openen van deuren gelijk sluiten.  

 Ramen dienen op de vergrendeling te staan als er kinderen aanwezig 

zijn. 

 Schoonmaakmiddelen dienen buiten bereik van kinderen opgeborgen 

te worden. Ook direct na gebruik alvorens er schoongemaakt wordt. 

 Het hekje van de hoge box goed afsluiten en zekeren als er kinderen 

in liggen. Ook als er geen kinderen in liggen dient de hoge box op 

dezelfde manier afgesloten te zijn. 

 Kinderen worden door de leidster in de kinderstoel gezet en eruit 

gehaald. 

 Bewegelijke kinderen bij voorkeur naast de leidster. 

 De kinderstoel tijdens gebruik goed aanschuiven zodat kinderen zich 

niet kunnen afzetten tegen de tafel. 

 Kinderen mogen niet op of door de kasten klimmen. Let hierop. 

 Kinderen mogen niet alleen met het springtouw spelen. 

 Speelgoed na gebruik opruimen. 

 Kinderen mogen niet alleen bij de waterkraan komen. 

 Lucifers en of aanstekers na gebruik direct opbergen. 

 Messen en scharen na gebruik direct opbergen.  

 Niet rennen in de leefruimte / speelhoek 

 Tijdens het eten dienen kinderen aan tafel te zitten. Het eten dient in 

kleine en voor het kind handelbare stukken te worden aangeboden. 

9.4 Overloop: 

 Kinderen mogen niet alleen op de trap. Zij worden altijd begeleid 

door de leidster door achter het kind aan te lopen en daar waar nodig 

te ondersteunen of in te grijpen. Er worden duidelijke instructies aan 

de kinderen gegeven waar ze moeten lopen en waar ze zich vast 

moeten houden. 

 Traphekjes dienen gesloten te zijn. Als er boven geen kinderen zijn 

kan het bovenste traphekje open blijven. 
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9.5 Buitenruimte: 

 Speeltoestellen en speelgoed regelmatig controleren op defecten. Als 

deze geconstateerd worden dit direct doorgeven aan Gerard. 

 Altijd toezicht houden als kinderen buiten spelen. 

 Vervuilingen die geconstateerd worden direct opruimen. 

 De poortjes van de buitenspeelruimten dienen te allen tijde gesloten 

te zijn. Voor aanvang van de dag en als kinderen naar buiten gaan 

moet dit gecheckt worden. Ook aan het einde van de dag voor 

vertrek van de laatste leidster wordt dit gecheckt. 

 Defecten of oneffenheden in de buitenruimte doorgeven aan Gerard. 

 Bij felle zon kinderen goed insmeren en zo vaak als nodig dit 

herhalen. Laat kinderen niet te lang in de felle zon spelen. 

9.6 Sanitair kinderen: 

 Altijd toezicht houden op de kinderen als ze op het aankleed meubel 

klauteren of liggen. Laat kinderen hier nooit alleen en begeleid hen 

daar waar nodig. 

 Vloer alleen nat reinigen als dit nodig is en anders na openingstijden. 

 Lotions, alcohol en schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen 

houden en opbergen in de daarvoor bestemde bakjes naast het 

aankleedmeubel. 

 Geen kleine voorwerpen op het aankleedmeubel. 

9.7 Keuken: 

 De waterkoker en het koffiezetapparaat dienen achter op het 

aanrecht geplaatst en gebruikt te worden. Dit i.v.m. 

verbrandingsgevaar voor kinderen en aanwezigen. 

 Lucifers en aanstekers na gebruik direct opbergen op de daarvoor 

bestemde plek. 

 Geen opstapmogelijkheden plaatsen bij kranen waar kinderen niet bij 

hoeven te komen. 

 Geen thee drinken als kinderen op schoot zitten. 

 Schoonmaakmiddelen dienen buiten bereik van kinderen opgeborgen 

te worden. Ook direct na gebruik alvorens er schoongemaakt wordt. 

 Als er gemorst wordt dit direct opruimen. 
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9.8 Omgeving: 

 Als er met de kinderen de omgeving wordt ingegaan dient er extra 

goed op de veiligheid gelet te worden door de leidster. Het vervoeren 

van de kinderen gebeurt altijd op de (wettelijk) voorgeschreven 

manier. 

 Als we met de kinderen de omgeving ingaan met de bakfiets worden 

medewerkers hiervoor eerst opgeleid. 

 Defecten of oneffenheden doorgeven aan Gerard. 
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10 Gezondheid 

10.1  Beleid t.a.v. gezondheidsrisico’s door overdracht van 

ziektekiemen. 

 Pedagogisch medewerkers wassen voor en na elke verschoning 

zorgvuldig hun handen.  

 Pedagogisch medewerkers wassen voor en na elke bereiding van 

voeding zorgvuldig hun handen. 

 Pedagogisch medewerkers die ziek zijn komen niet werken. 

 Er wordt zorgvuldig gecontroleerd op verdachte plekjes bij kinderen. 

Bij twijfel wordt er gevraagd een arts raad te plegen. 

 Bij vocht uit blaasje of bij een loopoor wordt dit door de pedagogisch 

medewerkers afgedekt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld 

bij de overdracht ’s ochtends en/of ’s avonds. 

 De pedagogisch medewerkers proberen kinderen er op te attenderen 

dat ze dienen te hoesten met de hand voor de mond en dat zij hun 

hoofd afwenden/wegdraaien. Zij geven daar zelf het goede voorbeeld 

in.  

 De pedagogisch medewerkers zijn attent op snottebellen en 

verwijderen deze zo snel mogelijk.  

 De pedagogisch medewerkers gebruiken voor de kinderen elke keer 

een eigen slabber. 

 Elk kind wordt met een apart washandje of doekje gewassen. 

 De pedagogisch medewerkers zijn attent op het handen wassen van 

de kinderen na elk toiletbezoek. Dit dient zorgvuldig te gebeuren. 

 Het toilet en potje wordt na het bezoek gecontroleerd door de 

leidster. Deze worden direct na gebruik gereinigd. 

 Vuile luiers worden direct weggegooid in een afgesloten luieremmer 

die in een gesloten kast staat. 

 Na elke verschoning wordt het aankleedkussen gereinigd. 

 De handdoek bij het toilet wordt elke dag verschoond en zo nodig 

vaker.  

 Speelgoed wordt niet meegenomen naar het toilet. 

 Wij gebruiken brood dat ’s ochtends uit de vriezer wordt gehaald. Het 

beleg komt zoveel mogelijk uit de koelkast. De koelkast temperatuur 

wordt goed gecontroleerd. 

 De leidsters bereiden de flesvoeding ter plekke. Er wordt geen kant 

en klare flesvoeding gegeven aan de kinderen. 
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 De pedagogisch medewerkers spoelen de fles voor de bereiding 

zorgvuldig om. De lege flessen staan bij ons in de koelkast om 

bacterievorming tegen te gaan. Wij gebruiken water uit de kraan en 

verwarmen dat in de magnetron. Dan wordt er de afgemeten 

melkpoeder bijgedaan. Bij borstvoeding wordt de borstvoeding 

bewaard in de koelkast en wordt verwarmd in de flessenwarmer. 

 De kinderen drinken uit hun eigen fles. De naam staat op de fles en 

de meegebrachte toren/poeder bus met melkpoeder.  

 De kinderen krijgen allemaal een eigen beker om uit te drinken. 

 Het afval zit in de afvalemmer die afgesloten is met een deksel. De 

kast waar de afvalemmer in staat is afgesloten. Deze wordt dagelijks 

gereinigd. 

 Vaatdoeken, theedoeken, handdoeken en slabbers worden na elke 

maaltijd bij de was gedaan. 

 Een speen wordt aan de kinderen alleen bij het slapen meegegeven 

en verder bij kinderen jonger dan een jaar en dan ten tijde dat zij in 

de box verblijven. De speen is voorzien van de naam van het kind. 

Mocht hij op de grond vallen wordt de speen gelijk onder de kraan 

gereinigd. 

 Kinderen hebben hun eigen bed. De bedden worden elke maand en 

zo nodig vaker verschoond. 

 De pedagogisch medewerkers zijn attent op vuil speelgoed. Dit wordt 

direct bij de afwas gezet. Het speelgoed in de box wordt dagelijks 

schoon gemaakt. Het andere speelgoed wekelijks. Een aantal keren 

per jaar worden de blokken helemaal gereinigd. 

 Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed wordt elke maand 

gewassen. Wanneer er een kind overheen spuugt, wordt het direct 

gewassen. 

 Kinderen die nog niet zindelijk zijn krijgen in de zomermaanden een 

speciale zwemluier aan. Het in het zwembadje wordt na gebruik 

geledigd. 

 De zandbak wordt meerdere keren per dag gecontroleerd. Zo nodig 

worden vuil en uitwerpselen verwijderd. 

 Als huisdier is er een hond buiten de buitenspeelruimte. Kinderen 

gaan hier alleen onder toezicht van een leidster naar toe. 
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10.2  Binnenmilieu  

 Er is constante ventilatie in alle vertrekken waar kinderen spelen of 

slapen. 

 De thermostaat staat op in de leefruimtes op 19,5 graden. De 

slaapkamers hebben een temperatuur tussen de 15 en 18 graden. 

Dit dient door de leidster te worden gecheckt. 

 De pedagogisch medewerkers zijn attent op geuren en vochtigheid en 

zullen dan extra ventileren. 

 De muren, vloeren e.d. zijn allemaal glad. De mogelijkheid om met 

allergenen in contact te komen kan alleen door verkleedkleren en 

knuffels. 

 Schilderwerkzaamheden worden alleen gedaan als het langer dan een 

dag duurt voordat er kinderen aanwezig zijn. 

 Er wordt gebruik gemaakt van lijm. Dit zijn kindvriendelijke lijmen. 

 Er is mechanische ventilatie die afvoert. Spuivoorziening wordt 

geregeld via open staande ramen en Duco roosters. Deze 

spuivoorzieningen zijn in aantal groter dan voorgeschreven. 

 De pedagogisch medewerkers zijn attent op geluid en leren de 

kinderen een te praten met een gewone tot zachte stem. De 

pedagogisch medewerkers fungeren hierbij zelf als voorbeeld. 

 Het kan voorkomen dat er in de omgeving met landbouwwerktuigen 

wordt gewerkt die lawaai maken. Als dit lawaai te veel wordt gaan 

de kinderen naar binnen. 

 Er zijn geen planten die een allergie veroorzaken.  

 Leefruimten worden dagelijks gereinigd. De slaapkamers wekelijks. 

 Er wordt na de opvang schoon gemaakt. 

 Kinderen hebben hun eigen beddengoed. Het beddengoed wordt elke 

maand en zo nodig vaker verschoond.  

 Verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed wordt elke maand 

gewassen. Wanneer er een kind overheen spuugt, wordt het direct 

bij de was gedaan. 
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10.3  Buitenmilieu 

1. Buiten de buitenruimte staan meerdere bomen en planten. Wij 

hebben verder gras. Door de landelijke ligging is niet te vermijden 

dat kinderen worden blootgesteld aan stuifmeel. 

2. Er zijn geen los lopende honden of katten aanwezig. 

3. De pedagogisch medewerkers zijn attent op het signaleren van evt. 

tekenbeten. We zijn veel met de kinderen buiten en in het bos en 

zullen dus ook extra alert hierop zijn. Er is een tekenpen aanwezig. 

4. Tijdens de maanden waarin veel wespen zijn, wordt het eten en 

drinken binnen genuttigd. Wij hebben een uitzuigpomp in het 

kinderdagverblijf. 

5. De pedagogisch medewerkers zijn zeer attent op teveel aan zon. Bij 

warme dagen gaan wij tot aan het brood eten ’s ochtends naar buiten 

(11.30 uur) en na het fruit eten ’s middags (15.30 uur). Wanneer het 

tropisch warm is gaan we tussen 9.30 uur en 17.00 uur zoveel 

mogelijk in de schaduw. De kinderen worden meerdere keren 

ingesmeerd met een hoge zonnebeschermingsfactor. 

6. Kinderen worden als het koud is eerst goed gekleed alvorens ze naar 

buiten gaan. 

7. We zijn veel met de kinderen buiten en in het bos en zullen dus ook 

extra alert zijn op eventueel verontreinigde lucht. 
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10.4  Medisch handelen 

 Wij werken volgens het protocol geneesmiddelenverstrekking en 

medisch handelen. 

 De pedagogisch medewerkers laten ouders tekenen voor de 

medicatie die aan het kind gegeven dient te worden, de tijd(en) 

waarop en de hoeveelheid. 

 De medicatie die in de koelkast bewaard dient te worden, wordt 

direct in de koelkast geplaatst. 

 De pedagogisch medewerkers dienen paracetamol toe met 

toestemming van de ouders.  

 De pedagogisch medewerkers zijn gekwalificeerd op kinder-EHBO.  

 De koortsthermometer wordt na gebruik direct gereinigd. Er wordt 

gebruik gemaakt van thermometerhoesjes.  

 Er wordt gebruik gemaakt van sudocrème wanneer dit nodig is. 

 Wanneer een kind een wond(je) heeft, zal de leidster ook eerst 

zorgvuldig haar handen wassen en zo hygiënisch mogelijk te werk 

gaan.  
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11 De genomen maatregelen om risico’s 

weg te nemen of te verkleinen. 

11.1  Entree /hal 

 Antislip strips op de traptreden. 

 Traphekjes boven en onderaan de trap 
 Balustrade aan de zijkant van de trap 

 Spijlafstand balustrade kleiner dan 9 cm 
 Vloer is stroef (Vinyl) 

 Scherpe uitstekende delen afgeschermd 
 Muur zelf is glad 

 Veiliger kapstok geplaatst. 
 Veiligheidsstrip (fingersafe) geplaatst. 

 Veiligheidsglas onder de 1,40 meter 
 Stopcontacten boven de 1,35 meter. 

 Geen losse snoeren 
 Electrische apparaten zijn zo opgesteld dat ze niet of moeilijk 

bereikbaar zijn voor kinderen. 

11.2  Slaapruimte 1en 2: 

 Bedden hebben een uitval beveiliging. 
 Ramen zijn voorzien van een raambeveiliger. 

 Koordjes buiten bereik van kinderen gemonteerd. 
 Spijlafstand tussen de 4,5 cm en 6,5 cm 

 Spijlen lopen door tot de bodem. 

 Gebruik een passende matras. 
 Stabiele bedden gebruiken. 

 Vrij ruimte tussen 2 bedden of bed en dakje minimaal 68 cm. 
 Veiligheidsstrip (fingersafe) geplaatst. 

 Plaatsen van (veiligheids)glas in deuren. 
 Veiligheidsglas niet laag plaatsen. 

 Watertemperatuur niet te hoog in verwarming. 
 Voldoende loopruimte gecreëerd. 

 Bedden zodanig geplaatst dat kinderen vanuit het bed niet in 
aanraking kunnen komen met de radiator of buizen. 

 Defecte lampen vervangen. 
 Stopcontacten boven de 1,35 meter. 

 kleine voorwerpen verwijderen. 
 Paneelradiator geplaatst. 
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11.3  Slaapruimte 3 en 4: 

 Bedden voorzien van een uitval beveiliging. 
 Ramen voorzien van een raambeveiliger. 

 Koordjes buiten bereik van kinderen monteren. 
 Spijlafstand tussen de 4,5 cm en 6,5 cm 

 Spijlen lopen door tot de bodem. 
 Gebruik een passende matras. 

 Stabiele bedden gebruiken. 
 Vrij ruimte tussen 2 bedden of bed en dakje minimaal 68 cm. 

 Veiligheidsstrip (fingersafe) plaatsen. 
 Gebruik (veiligheids)glas in deuren. 

 Veiligheidsglas niet laag plaatsen. 
 Watertemperatuur niet te hoog in verwarming. 

 Voldoende loopruimte creëren. 
 Bedden zodanig plaatsen dat kinderen vanuit het bed niet in 

aanraking kunnen komen met de radiator of buizen. 

 Defecte lampen vervangen. 
 Stopcontacten boven de 1,35 meter. 

 Kleine voorwerpen verwijderen. 

11.4  Leefruimtes: 

 Veiligheidsstrip (fingersafe) geplaatst. 
 Glas in deuren aanwezig. 

 Veiligheidsglas aanwezig. 
 Defecte lampen vervangen. 

 Stopcontacten boven de 1,35 meter. 
 Elektriciteitssnoeren hoog monteren. 

 Houten speelgoed of toestellen dienen direct gerepareerd of 
verwijderd te worden als deze defect zijn. 

 Scherpe randen en punten afschermen of afronden. 
 Speelgoed dat als opstapmogelijkheid gebruikt kan worden uit de box 

halen. 
 Spijlafstand tussen 4,5 en 6,5 cm. 

 Uitvalbeveiliging monteren. 
 Decorstukken goed bevestigen. 

 Kleine voorwerpen verwijderen. 

 Speelgoed kleiner dan 3,5 cm verwijderen 
 Spenen regelmatig controleren. 

 Aanstekers opbergen achter op het aanrecht. 
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11.5  Buitenruimte: 

 Defecten of oneffenheden in de buitenruimte verhelpen. 
 Ruimte tussen omheining en grond niet te groot. 

 Groen uitgeslagen gedeelten schoonmaken. 
 Obstakels uit de looproute geplaatst. 

11.6  Sanitair kinderen: 

 Thermostatische mengkraan geplaatst. 

 Deurklink hoog geplaatst boven de 1,35 meter. 

11.7  Sanitair volwassenen: 

 Deurklink hoog geplaatst boven de 1,35 meter. 

11.8  Keuken: 

 Lucifers en aanstekers achter op het aanrecht opbergen. 

 Koffie en thee achter op het aanrecht zetten.  

 Slot aanbrengen. 
 Plastic zakken hoog opbergen. 

 Schoonmaakmiddelen direct opbergen.  

11.9  Omgeving: 

 De gemeente waarschuwen als er zwerfvuil ontdekt wordt. Zo nodig 
dit opruimen. 

 Defecten of oneffenheden verhelpen. 
 Ruimte tussen omheining en grond niet te groot. 
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12 Communicatie en afstemming intern 

en extern 

 
Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, 

pedagogisch medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en 
ouders) 

 
Kinderopvang ’t Beuntje heeft alleen pedagogisch medewerkers in dienst 

die beschikken over de in de CAO Kinderopvang gestelde opleidingseisen. 
Alle pedagogisch medewerkers en de houder hebben zowel een Verklaring 

Omtrent Gedrag als zich ingeschreven in het Personen Register 
Kinderopvang. Beide staan in verbinding met het ministerie van Justitie. 

 
Wanneer medewerkers/vrijwilligers en stagiaires bij Kinderopvang ‘t 

Beuntje in dienst treden start er een inwerktraject zodat medewerkers op 

de hoogte zijn van de werkwijze, de visie en missie van ‘t Beuntje. 
Tijdens het inwerktraject verteld de houder of stagebegeleidster op dag 1 

het ontstaan en visie van ‘t Beuntje, de organisatiestructuur, de huis-
gedragsregels, de werktijden en meer/minder uren registratie en geeft een 

rondleiding. Alle beleidsstukken zijn online te vinden op onze website zodat 
alle medewerkers overal in kunnen loggen en bij de protocollen kunnen. 

Alle protocollen en beleidsstukken worden aan de medewerker tijdens de 
inwerkperiode per mail verstrekt, zodat zij zich kan verdiepen in deze 

informatie. Stagiaires lezen zich in de eerste week van hun stageperiode in 
en krijgen hier uitleg over.  

 
Op de groep zelf wordt er gezorgd voor een uitgebreide introductie waarin 

het dagritme, de huis en groepsregels en het veiligheid en 
gezondheidsbeleid wordt verteld. Daarnaast wordt er elke eerste donderdag 

van de oneven maand een teamoverleg ingepland waarin de diverse 

protocollen en beleidstukken aanbod komen. Wanneer er wijzigingen zijn in 
het beleid en of protocol wordt dit tijdens het teamoverleg besproken. 

Tijdens onze team overleggen zal het bespreken veiligheids- en 
gezondheidsrisico’s een vast agenda punt zijn. Zo wordt het mogelijk zaken 

bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden 
hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
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12.1 Communicatie  

 
Via de maandelijkse nieuwsbrieven en via de oudercommissie berichten we 

ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Het 
gezondheids- en veiligheidsbeleid wordt jaarlijks aan het begin van het jaar 

gemaild naar de oudercommissie. Nadat de oudercommissie hun advies 
heeft uitgebracht over het beleid zal deze worden gemaild naar alle ouders. 

Tevens benoemt de mentor van het kind tijdens de intake aan de ouder dat 
het gezondheids- en veiligheidsbeleid online op de website staat.  

 
Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan zijn 

inzichtelijk voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, 
stagiairs, vrijwilligers en ouders. Deze worden gemaild naar alle 

betrokkenen zodra de evaluaties zijn gedaan. Ook wordt het beleid via een 
link op de website van kinderopvang ‘t Beuntje geplaatst.  

 

 
 

 
 

 


