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1. Introductie 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Montessori kinderopvang Veenendaal.  Met 

behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie 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.  

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. Daarnaast hebben wij naar aanleiding van een valincident in 2018 een nieuw groot 

risico opgenomen in dit plan. 

De hoofdbegeleidster van Montessori kinderopvang Veenendaal is verantwoordelijk voor het 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Dit beleidsplan is geldig van 1 januari 2019 t/m 1 januari 2020. 

Het beleidsplan wordt in ieder geval jaarlijks herzien. Een beleidsplan komt in de praktijk echter pas 

goed tot zijn recht als alle begeleidsters zich betrokken voelen en het beleidsplan kennen en 

toepassen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg 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 

beleidsplan. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de 

omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of 

het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. 

Voor 2019 zijn de volgende data en onderwerpen gepland:  

Januari Protocol buitenmilieu, medicijngebruik en zieke kinderen 

Februari Werkafspraken/huisregels m.b.t. veiligheid en hygiëne 

Maart EHBO/BHV (inclusief (herhalings-)cursus) 

April Sociale veiligheid; kleine en grote risico’s 

Mei Protocol vermoeden kindermishandeling 

Juni Fysieke veiligheid; kleine en grote risico’s 

Juli/augustus Protocol grensoverschrijdend gedrag 

September Gezondheid; kleine en grote risico’s 

Oktober Pestprotocol 

November 4 ogenprincipe en achterwachtregeling 

December Ongewenste omgangsvormen cp seksuele intimidatie 

Elke maand Stuk van het pedagogisch beleidsplan uitlichten  
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2. Werkwijze 
 

Montessori kinderopvang biedt kinderopvang aan kinderen van 0-12 jaar volgens de uitgangspunten 

van de Montessori pedagogiek. Dit doen wij door het bieden van een voorbereide omgeving 

waarbinnen het kind zich kan ontwikkelen in interactie met zijn omgeving. Vanuit een intrinsieke 

motivatie ontwikkelen kinderen zich, dit is onderverdeeld in drie fasen, fase 1 van 0-6 jaar, fase 2 van 

6-12 jaar en fase 3 van 12-18. In dit beleidsplan beschrijven we vanzelfsprekend, in beknopte termen, 

fase één en twee.  

Ontwikkelingsfase 1. 

Geestelijk embryo 
De periode van ongeveer 0 tot 3 jaar kenmerkt zich onder andere door oriëntatie op de naaste 
omgeving. Dit gebeurt vooral door zintuiglijke onderzoekingen. Het "absorberen", een onbewust 
leren en een onbewuste drang tot daden zijn de voornaamste kenmerken van deze levensjaren. 
Het doel van de opvoeding voor de eerste levensjaren bestaat uit het bevorderen van de motorische 
en zintuiglijke ontwikkeling. De omgeving moet dan ook zodanig worden ingericht dat het kind ervan 
kan profiteren. Het kind selecteert uit die omgeving wat het nodig heeft om bepaalde functies (zoals 
praten, lopen of waarnemen) te ontwikkelen. Dit selectief gericht zijn op bepaalde aspecten van de 
omgeving weerspiegeld de gevoelige periode van het kind. De taak van de begeleidsters is het kind 
de gelegenheid te geven veel indrukken en ervaringen op te doen.  
 
Bouwer van de mens1 
Voor het kind van ongeveer 3 tot 6 jaar dient de omgeving gericht te zijn op het geven van 
gelegenheid tot zintuiglijk oefenen en ordenend bezig zijn. Het kind probeert in deze periode van zijn 
leven feitelijke kennis uit de omringende werkelijkheid te verwerven. Het zintuiglijk materiaal is voor 
dit kind "gematerialiseerde" abstractie, waarmee het leert materiaaleigenschappen te analyseren en 
te classificeren. 
Dit materiaal lijdt tot het ontwikkelen van het concentratievermogen, omdat "het dingen bevat, die 
waardig zijn de intense aandacht van het kind tot zich te trekken", aldus Montessori. 
De hulp van de begeleidster bestaat verder uit het aanbieden van technieken, waaronder die van het 
schrijven, lezen, tellen en getalbegrip. Daarnaast moet de omgeving mogelijkheden bieden tot spel 
en expressie. 
 
De verkenner 
Het kind van 6 tot 9 verzamelt alle kennis die het tegenkomt en stelt telkens weer de ‘waarom- 
vraag’. Het kind toont een grote belangstelling voor de wereld in deze periode. De kosmische 
oriëntatie bereikt het kind met behulp van verbeelding en door eigen activiteit.  
 
De wetenschapper 
Tussen 9 en 12 jaar verschuift de aandacht van het kind: het wil de opgedane kennis categoriseren. 
Het kind gaat verbanden zien tussen feiten waarmee het in aanraking komt en bouwt zo een 
wereldbeeld op. Dit wereldbeeld verkrijgt het kind door inzicht te krijgen in relaties in kosmische 

                                                           
1 De Nederlandse Montessori Vereniging streeft er weliswaar naar om de kinderen vanaf hun derde jaar in de onderbouw van 
de basisschool geplaatst te krijgen, maar tot op heden zijn driejarigen in de basisschool niet toegestaan en dus in ons 
kinderdagverblijf opgenomen. 
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orde en positie van de mens daarin. In deze periode richt het kind zich ook op culturele informatie en 
er ontwikkelt zich een sociaal groepsgevoel. Montessori duidt dit laatste ook aan als morele groei. 
Volgens haar zijn de kinderen in deze periode gericht op regels en het belang ervan in een goede 
omgang tussen kinderen. 
 
Uit bovenstaande ontwikkelfasen kan worden opgemaakt dat het omgaan met veiligheid en 

gezondheid op elke leeftijd anders wordt aangeboden. Hoe wij dit doen, en hoe wij kinderen hierbij 

betrekken is vastgelegd in hoofdstuk 3 en 4 van dit beleidsplan. 

Huidige werkwijze 

Vanaf 2018 worden de protocollen omtrent de RI&E, grensoverschrijdend gedrag, het vier ogen 

principe, de achterwachtregeling en de EHBO-regeling opgenomen in dit beleidsplan. Dit betekent 

dat er geen aparte protocollen meer voor bestaan, maar indien nodig een verdiepende uitwerking is 

toegevoegd aan de bijlage. Wanneer dit het geval is staat dit vermeld bij het betreffende onderdeel. 

Met dit document voldoen wij aan de wettelijke eisen van de wet IKK. Het is ons streven het 

document met elkaar te verbeteren en optimaliseren opdat de veiligheid en gezondheid van 

kinderen geborgd wordt. 
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3. Omgang met grote risico’s  
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden tot 

ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in 

drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we 

maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden 

genomen om het risico tot het minimum te beperken. Onderliggend aan dit document is een RI&E-

inventarisatie afgenomen. Deze is op te vragen bij de hoofdbegeleidster. 

Top 5 van grote risico’s 

Fysieke veiligheid  

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

Onderwerp kinderdagverblijf Genomen maatregelen 

Kind stikt in stukje eten We bieden kleine stukjes aan. Het eetmoment 
op het kinderdagverblijf is altijd samen met de 
groepsbegeleidster zodat zij direct kan handelen. 
Tijdens de jaarlijkse EHBO-cursus wordt het 
onderdeel verstikking behandeld. 

Kind valt van de Montessori-trap Afhankelijk van de samenstelling van de groep 
wordt er gehandeld. In de basis ligt er onder de 
trap een dun kleed. Daarbij begeleiden we de 
jonge dreumes die op onderzoek uitgaat op het 
gebruik van de trap. De plek van de trap is 
zodanig dat die zichtbaar is in de hele ruimte. 

Kind komt in aanmerking glas en porselein Binnen MKO maken we gebruik van echte 
materialen en leren we kinderen hiermee 
omgaan. We kiezen glazen en borden van klein 
en lichter materiaal zodat de kinderen dit goed 
kunnen gebruiken. Daarnaast leren we kinderen 
het porselein en glas te gebruiken, door bijv. af 
te spreken dat het glas of bord met twee handen 
wordt gedragen. Ook eten en drinken we altijd 
zittend aan tafel. De specifieke regels zijn 
vastgelegd in werkafspraken op de groep. 

Kind glijdt uit op natte plek We spreken met de kinderen af dat zij in de 
binnenruimtes lopen. Mocht er een natte plek 
geconstateerd worden dan wordt dit direct 
drooggemaakt. 

Baby overlijdt aan wiegendood Begeleidsters zijn alert op goede 
omstandigheden, zoals goede ventilatie, goede 
toedekking, goede ligging. Begeleidsters 
controleren regelmatig. 
Hiervoor is het beleid veilig slapen opgesteld. De 
begeleidsters zijn hiervan op de hoogte. 

Kind valt van grote hoogte (extra risico): Binnen het kinderdagverblijf kan het kind vallen 
van grote hoogte uit bijv. de kinderstoel, van het 
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verschoonmeubel of uit bed. Hiervoor hebben 
wij een beleid opgesteld. Wanneer een kind in 
de kinderstoel zit, zit er altijd een begeleidster 
bij het kind. Het kind wordt nooit alleen 
achtergelaten op het verschoonmeubel en het 
bedje wordt altijd extra gecontroleerd bij de 
sluiting. Dit laatste is opgenomen in het beleid 
veilig slapen. 

 

Onderwerp peutergroep Genomen maatregelen 

Kind krijgt vingers tussen de deur We leren kinderen omgaan met de deuren, zo 
moet een kind vragen of het naar buiten mag of 
naar het toilet, zodat de begeleidster het gebruik 
van de deur kan begeleiden. 

Kind verbrand zich aan hete radiatorbuizen De radiator staat maximaal afgesteld op stand 2. 
Dit is een lage stand, waardoor de verwarming 
niet te heet wordt. De verwarming zelf heeft een 
ombouw, de buizen lopen richting het plafond, 
de kinderen kunnen hier niet bij. 

Kind komt in aanmerking glas en porselein Binnen MKO maken we gebruik van echte 
materialen en leren we kinderen hiermee 
omgaan. We kiezen glazen en borden van klein 
en lichter materiaal zodat de kinderen dit goed 
kunnen gebruiken. Daarnaast leren we kinderen 
het porselein en glas te gebruiken, door bijv. af 
te spreken dat het glas of bord met twee handen 
wordt gedragen.  De specifieke regels zijn 
vastgelegd in werkafspraken op de groep. Ook 
eten en drinken we altijd zittend aan tafel. De 
specifieke regels zijn vastgelegd in 
werkafspraken op de groep. 

Kind veroorzaakt snee met een mes We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid 
van kinderen te bevorderen. Om die reden leren 
we peuters, wanneer zij hieraan toe zijn, zacht 
fruit te snijden. Dit gebeurt altijd onder 
begeleiding van de groepsbegeleidster en met 
een boterham mes. Oudere peuters kunnen een 
scherp mes gebruiken, maar alleen onder 
begeleiding én wanneer zij hieraan toe zijn. De 
juiste snijtechniek wordt kinderen aangeleerd 
om risico’s te beperken. 

Kind glijdt uit op natte plek We spreken met de kinderen af dat zij in de 
binnenruimtes lopen. Mocht er een natte plek 
geconstateerd worden dan wordt dit direct 
drooggemaakt. 

 
 
 

Onderwerp buitenschoolse opvang Genomen maatregelen 

Kind krijgt vingers tussen de deur  We mogen van BSO-kinderen verwachten dat zij 
bekent zijn met het gebruik van deuren. Toch 
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maken we met hen afspraken. Zo gebruiken we 
de deur op een rustige manier, gaan we er een 
voor een doorheen, spelen we niet bij of in de 
directe omgeving van de deur. 

Kind verbrand zich aan hete radiatorbuizen De radiator staat maximaal afgesteld op stand 2. 
Dit is een lage stand, waardoor de verwarming 
niet te heet wordt. De buizen lopen richting het 
plafond, de kinderen kunnen hier nauwelijks bij. 
Kinderen wordt geleerd dat zij niet aan 
radiatorbuizen mogen komen. 

Kind komt in aanmerking glas en porselein Binnen MKO maken we gebruik van echte 
materialen en leren we kinderen hiermee 
omgaan. We kiezen glazen en borden van kleiner 
en lichter materiaal zodat de kinderen dit goed 
kunnen gebruiken. Daarnaast leren we kinderen 
het porselein en glas te gebruiken, door bijv. af 
te spreken dat het glas of bord met twee handen 
wordt gedragen. Ook eten en drinken we altijd 
zittend aan tafel. De specifieke regels zijn 
vastgelegd in werkafspraken op de groep. 

Kind veroorzaakt snee met een mes We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid 
van kinderen te bevorderen.  De BSO-kinderen 
kunnen gebruikmaken van een scherp mesje. De 
kinderen wordt geleerd dat zij dit alleen mogen 
gebruiken onder begeleiding van de begeleidster 
en zittend aan tafel. De juiste snijtechniek wordt 
kinderen aangeleerd om risico’s te beperken. 

Kind glijdt uit op natte plek We spreken met de kinderen af dat zij in de 
binnenruimtes lopen. Mocht er een natte plek 
geconstateerd worden dan wordt dit direct 
drooggemaakt. 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale veiligheid 

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

Onderwerp KDV, peutergroep en BSO Genomen maatregelen 

Mogelijk geweld- of zedendelicten door een 
collega jegens een kind 

Hiervoor hebben we het protocol 
grensoverschrijdend gedrag opgesteld. Hierin is 
opgenomen hoe gehandeld dient te worden 
door de beroepskracht. Daarnaast hebben wij in 
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2018 een studiedag georganiseerd voor de 
medewerkers rondom dit thema. Het protocol 
wordt regelmatig doorgenomen met het team. 

(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen 
kinderen onderling 

Kinderen wordt geleerd voor zichzelf op te 
komen en zelf problemen op te lossen. 
Begeleidsters ondersteunen waar nodig. 
Ook dit is opgenomen in het protocol 
grensoverschrijdend gedrag. 

Pestprotocol We hebben een pestprotocol opgesteld. Dit 
brengen we onder de aandacht gebracht bij de 
(BSO-)kinderen. We begeleiden kinderen in het 
opkomen voor zichzelf, het oplossen van ruzies 
etc. 

Kindermishandeling Begeleidsters op de hoogte gesteld van de 
procedure meldcode. Daarnaast hebben wij in 
2018 een studiedag georganiseerd voor de 
medewerkers rondom dit thema. Het protocol 
wordt regelmatig doorgenomen met het team. 

Vreemden in en rondom locatie Het schoolplein is omringd door een hek, de 
deur van het hoofdgebouw is voorzien van een 
bel. Tijdens schooluren is de voordeur geopend. 
Met elkaar zijn we alert op onbekenden (team 
van begeleidsters, docenten, directie, 
conciërge). Voor- en na schooltijd moet er 
aangebeld worden door iedereen die het pand 
wil betreden. 

Gezondheid  

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

Onderwerp KDV, peutergroep en BSO Genomen maatregelen 

Kind komt in contact met ziektekiemen door 
hoesten of niezen door ander kind 
 
Kind komt in contact met ziektekiemen door 
hoesten of niezen van begeleidster 

Dit hebben we vastgelegd in het hygiëne beleid. 
Hierin staat uitgeschreven welke regels en 
afspraken we hebben met betrekking tot 
ziektekiemen. Niet alleen voor het kind, ook 
voor de medewerker. Naast ziektekiemen is in 
dit protocol ook opgenomen hoe we omgaan 
met hygiëne op het gebied van verschonen, 
voedsel en buitenspelen.  
Ouders/bezoekers dragen slofjes binnen de 
baby- en peutergroep om de jongste kinderen te 
beschermen tegen vuil van buiten. Daarnaast 
maken we na de lunch en aan het eind van dag 
het lokaal schoon door te stofzuigen en dweilen. 

Kind komt via vuil speelgoed in contact met 
ziektekiemen 

Het speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt 
door de groepsbegeleidster, indien nodig vaker. 
We zijn extra alert op materiaal dat is gemaakt 
van stof, bijv. verkleedkleren.  

Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend Ouder vult toestemmingsformulier in en legt uit 
aan de begeleidsters (min. 2) hoe dit toegediend 
moet worden. 
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Kind komt door aanraken vuil potje in contact 
met ontlasting/urine 

Na het gebruik van het potje dient de 
begeleidster het potje te reinigen en op te 
bergen buiten het bereik van de kinderen. 

Kind raakt onderkoeld  Wanneer de kinderen buiten spelen op koude 
dagen, dienen ze voldoende kleren aan te 
hebben zoals muts, sjaal en handschoenen. 
Ouders wordt gevraagd om dit mee te nemen. 
Wij hebben eventueel mutsen, sjaals en wanten 
op voorraad, zodat het kind mee kan naar 
buiten. De speeltijd wordt eventueel ingekort.  
Voor de buitenbedjes hebben we een speciaal 
protocol, dit is op te vragen bij de 
hoofdbegeleidster. 
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4. Omgang met kleine risico’s 

Leren omgaan met aanvaardbare 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. Daarom leren we onze kinderen omgaan met aanvaardbare 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. 

We leren kinderen hier op een juiste manier mee om te gaan. De uitgangspunten die wij hierbij 

hanteren zijn: 

• Kinderen krijgen de ruimte om te leren door ervaringen op te doen waar een verantwoord 

risico aan zit 

• Begeleidsters geven het juiste voorbeeld  

• Begeleidsters kijken naar waar een kind wel en niet zelfstandig toe in staat is 

• Begeleidsters houden voortdurend toezicht en nemen de nodige maatregelen om 

ongelukken te voorkomen 

• Wanneer het gedrag te gevaarlijk is, vertellen de begeleidsters aan de kinderen de regels en 

grenzen; ze vertellen hen wat ze wel en niet mogen en waarom iets gevaarlijk is 

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. Voorbeelden hiervan zijn: 

• We spelen niet met, of dichtbij deuren mogen spelen.  

• We spelen niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren 

• In de hal en in de groepsruimten wordt niet gerend  

• Het speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd  

• Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is  

• We niet stoeien bij ramen en deuren 

• Wat kinderen moeten doen bij een ontruiming / alarm  

• Dat als zij gemorst hebben met drinken, dit bij de begeleidsters te melden en/of op te 

ruimen 

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

afspraken rondom hygiëne gemaakt. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt 

zijn;  

• het wassen van de handen na toiletbezoek  

• het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.  

• We leren kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen.  
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We besteden ook aandacht aan omgangsvormen en voor jezelf opkomen. Hierover hebben we onder 

andere de volgende afspraken gemaakt: 

• We houden rekening met elkaar  

• We zeggen het wanneer we iets niet leuk of gepast vinden  

• We leren kinderen welk gedrag wel en niet gepast of gewenst is  

• We vragen de kinderen (vanaf peuterleeftijd) om oplossingen voor moeilijke situaties te 

bedenken 

Met enige regelmaat herhalen we de diverse afspraken. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit 

of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers 

verkouden zijn. Daarnaast mogen de oudere kinderen ook meedenken over de afspraken en kunnen 

we bespreken of er een verandering nodig is.  

Alle werkafspraken zijn terug te vinden in bijlage 1. Daarnaast is er het huisregelement toegevoegd 

aan de bijlage 2.  
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5. Risico-inventarisatie 

Om in kaart te brengen hoe met risico’s wordt omgegaan, moet geïnventariseerd worden of de 

werkinstructies, protocollen en andere afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat risico’s tot het 

minimum worden beperkt.  

In januari hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd voor het 

kinderdagverblijf en de peutergroep. In april voor de BSO. Aan de hand van deze inventarisatie 

hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grote risico’s zijn al beschreven in 

hoofdstuk 3. In bijlage 3 zijn de actieplannen voortgekomen uit de RIE opgenomen. De risico-

inventarisatie blijft dienen als checklist voor dit beleidsplan, begeleidsters wordt gevraagd dit 

minimaal 1 keer per jaar voor hun eigen groep uit te voeren. 
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6. Thema’s uitgelicht 

Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 

het welbevinden van het getroffen kind. In dit beleidsplan wordt daarom beschreven hoe het risico 

op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk 

wordt beperkt. We benoemen hierbij het risico op grensoverschrijdend gedrag door 

beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige 

volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als 

psychische grensoverschrijdingen. In dit hoofdstuk behandelen we dan ook de verschillende vormen 

van grensoverschrijdend gedrag en benoemen we welke maatregelen we treffen om dit zoveel als 

mogelijk tegen te gaan.  

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen 

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 team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een 
open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe 
je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten 
kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.  

• Daarnaast leren we kinderen 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. 

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) en zijn 
ingeschreven/gekoppeld in het personenregister kinderopvang. 

• We werken volgens een vierogenprincipe. 

• Medewerkers kennen het vierogenprincipe 

• Het vierogenprincipe wordt goed nageleefd. 

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

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

• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 
kind mishandeld op de opvang. 

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

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

Vierogenprincipe 

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

belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de wet 

wordt geëist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, 

pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden 

uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere 

volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel 
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door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf gedurende langere tijd 

ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind. 

Binnen onze kinderopvang willen wij voor de grootst mogelijke veiligheid van de kinderen 

zorgdragen. Met de komst van het vierogenprincipe kijken we welke maatregelen we al hebben en 

nog kunnen treffen die gericht zijn op meer onderling toezicht. 

• Het gebruik van stagiaires. Zij zorgen voor extra ondersteuning van de vaste begeleidster en 
een extra paar ogen. 

• De directeur van de school komt regelmatig de groep binnen om iets door te geven, op te 
halen of na te vragen. 

• Het hoofd komt regelmatig de groepen binnen om iets door te geven, op te halen of na te 
vragen. 

• Veel ramen en daardoor contact met de leerkracht van de groep tegenover het KDV. 

• Ook collega’s lopen onverwacht elkaars groep binnen. 

• De BSO is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag aanwezig tot 18.30 uur. 

• Aan het begin en einde van de dag is er tijdens deze drukke “verkeersuren” een 
voortdurende inloop van ouders en collega’s (van school).   

• Het hoofd zorgt voor een open cultuur. Elke maand is er een teamoverleg. Er wordt gezorgd 
voor een open communicatie, waarin alles gezegd mag en kan worden. 

• Er is zicht vanuit de school op de verschoontafel. 

• Tijdens vakanties zijn er altijd minimaal twee volwassenen op de locatie aanwezig (tijdens 
bijvoorbeeld uitjes met de BSO)  

Achterwacht regeling 

Een locatie die per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag maximaal gedurende drie 

uur minder (maar minimaal de helft) van het aantal benodigde pedagogisch medewerkers inzetten. 

Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en geen andere 

volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. De afwijkende inzet 

mag op de dagen van de week verschillen, maar niet per week verschillen. 

In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: Bij de opvang van meer dan drie 

aanwezige kinderen door maar één medewerker moet een achterwachtregeling worden getroffen 

waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij het 

opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar. 

Tijdens de drie-urenregeling moet er een andere volwassene aanwezig zijn in het pand of in de 

omgeving wanneer een leidster alleen op de groep staat. Wanneer een leidster de hele dag alleen op 

de vestiging kan staan moet er een achterwacht 'geregeld zijn'. Deze hoeft dus niet persé in het pand 

te zijn. 

De achterwachtregeling geldt op deze locatie als er weinig kinderen zijn en groepen worden 

samengevoegd bijvoorbeeld in vakanties en één pedagogisch medewerker met een aantal kinderen 

kan draaien.  Achterwachten (pedagogisch medewerkers) die binnen 15 min. aanwezig kunnen zijn: 

- Esmé Akse  

- Safae Abkadri 

- Cobie van Kranenburg 

- Claudia Rijnsburger 
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EHBO-regeling 

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

ongeluk(je). Toch is dit helaas niet helemaal te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere 

calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de volgende 

medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO: 

Naam Datum behaald Organisatie 

Esmé Akse 13-03-2019 Rode Kruis 

Lindsay Spee 13-03-2019 Rode Kruis 

Safae Abkadri 13-03-2019 Rode Kruis 

Cobie van Kranenburg 13-03-2019 Rode Kruis 

Sylvia Hendriksen 13-03-2019 Rode Kruis 

Marisha Weerd 13-03-2019 Rode Kruis 

Nani Atimadora 13-03-2019 Rode Kruis 

Rushely Tielman 13-03-2019 Rode Kruis 

Linda Stehman 13-03-2019 Rode Kruis 

Kathinka de Groot 13-03-2019 Rode Kruis 

 

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:  

BHV Firstaid 
Verlengde Edisonstraat 1 
8861 NJ Harlingen 
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7. Beleidscyclus 

In dit hoofdstuk is opgenomen op welke manier Montessori kinderopvang Veenendaal zorgt voor een 

continu actueel beleidsplan. Dit noemen we een beleidscyclus. De beleidscyclus beslaat in het geheel 

een jaar. Tussentijds kan het nodig zijn het beleidsplan aan te passen, bijvoorbeeld door een 

verbouwing, wisseling van meubilair of ander materiaal. Daarnaast kan een actueel 

gezondheidsrisico lijden tot aanpassing van het beleidsplan. 

In grote lijnen is de beleidscyclus als volgt opgesteld:  

Januari Nieuwe inventarisatie RI&E samen met het team 
(locatiehoofd maakt actieplannen) 
Evalueren actieplannen RI&E 

Februari Actieplannen vanuit RI&E kenbaar maken bij 
team 

Maart – dec  Iedere maand ruimtes/tuin controleren en 
indien nodig plan aanpassen/RI&E aanvullen 
+ in teamoverleggen protocollen bespreken 

 

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg 

bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een inventarisatie 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 bijgesteld.  

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: 

Actie  Maatregel 

Controle buitenbedjes Iedere keer als er een kind in het buitenbedje 
gaat slapen wordt het bedje gecontroleerd op 
veiligheid.  

Vreemde mensen, van buitenaf, kunnen bij het 
kind door over het hek te klimmen 

Kinderen nooit zonder toezicht buiten laten 
spelen. 

Val van grote hoogte Protocol veilig slapen opvolgen. Begeleidsters 
controleren elkaar, dit wordt bijgehouden op 
een aftekenlijst in de slaapkamer. 

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?  

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

gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we de genomen maatregelen en/of ondernomen 

acties tijdens ons teamoverleg. Als 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: 
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Maatregel Positief effect 

Begeleidsters lezen de werkafspraken en 
protocollen door 

Begeleidsters zijn op de hoogte van de 
belangrijkste afspraken en regels omdat deze in 
de teamvergaderingen worden samengevat en 
herhaald 

Communicatie en afstemming intern en extern  

We vinden het belangrijk dat begeleidsters 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 teamoverleggen 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. 

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

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

deze, wanneer mogelijk, ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders 

interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen. 

Ondersteuning en melding van klachten 

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

veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. 

We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of 

ouder zelf om tot een oplossing te komen. Hebt u een vraag over het klachtenbeleid neemt u dan 

even contact op met de hoofdbegeleidster. 

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

oudercontact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 

Geschillencommissie Kinderopvang.  

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie 

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u dit kunt doen, 

staat in het klachtenregelement.  

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang 

Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 

weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het 

Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het 

loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de 

kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.  
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Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang 

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie 

Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, 

moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen. Dit 

klachtenbeleid vindt u op onze website, of de protocollenmap op locatie. 
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Bijlage 1 overzicht werkafspraken 

1. Werkafspraken m.b.t. buiten slapen 
 

Sinds het voorjaar van 2017 hebben wij ons kinderdagverblijf uitgebreid met een nieuwe 

mogelijkheid; Het buiten slapen voor kinderen. Het is voor kinderen van 0 tot en met 4 jaar mogelijk 

om buiten te slapen in een speciaal buitenbed, hiervoor kunnen ouders die dit wensen een 

toestemmingsformulier invullen. 

Buiten slapen gebeurt alleen onder strikte voorwaarden:  

• Alleen kinderen waarvan ouders wensen dat hun kind buiten slaapt, worden in het buiten bedje 
gelegd. (Toestemmingsformulier wordt ingevuld)  

• Kinderen worden aangekleed naar de heersende weersomstandigheden (ouders nemen zelf een 
slaapzak en indien nodig een muts en handschoenen mee).  

• Bij bepaalde weersomstandigheden wordt het bedje niet gebruikt, omstandigheden als; extreme 
hitte of kou, mist en storm.  

• Het buitenbed wordt op een veilige en verantwoorde manier geplaatst en gebruikt.  
• Het buitenbed is veilig (Quality Tested merk van SHR) en insectenvrij.  
• Het welbevinden van het kind staat voorop. Als het kind niet goed of helemaal niet slaapt in het 

buitenbedje, slaapt het binnen.  
• Voordat het bedje wordt gebruikt , wordt de binnenkant afgedroogd met een droge doek.  
• Het matras en het beddengoed worden tijdens de nacht binnen opgeborgen.  
• De kinderen mogen buiten slapen van 5 graden onder nul tot 28 graden boven nul.  
• Er hangt een thermometer bij het raam van de babygroep.   
• Wanneer er een kruik gebruikt wordt om het bedje voor te verwarmen dan wordt de kruik uit 

het bedje gehaald wanneer er een kind in het bedje gaat. Aan de hand van onderstaande tabel 
wordt door de leidster de juiste maatregelen genomen en wordt het kind gepast gekleed voordat 
het in een buitenbedje te slapen wordt gelegd.  

• Het bedje moet 1x per week grondig schoongemaakt worden van binnen en van buiten.  
• Verder gelden alle regels voor het veilig slapen (protocol veilig slapen en wiegendoodpreventie) 

ook voor het buiten slapen 
 

Alle pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van deze voorwaarden 
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2. Werkafspraken m.b.t. Buitenmilieu 
 

Planten 

• Indien er planten aanwezig zijn wordt er op gelet dat: 

• Ze allergeen zijn; 

• De potgrond jaarlijks verschoond wordt; 

• Ze niet giftig zijn; 

• Potten en schotels met schimmelvorming direct worden vervangen of gereinigd; 

• Het stof wekelijks wordt verwijderd van de planten; 

• Planten met harige bladeren worden verwijderd (bijv. Geraniums en Kaapse violen); 

• Er geen planten worden aangeschaft die allergeen stuifmeel verspreiden. 
 

Zandbak 

De zandbak moet op een rustige plaats liggen. Bij voorkeur half in de schaduw en half in de zon. Het 

zand mag niet vochtig blijven, waardoor kinderen er niet in kunnen spelen. 

De zandbak moet afgeschermd kunnen worden met een net of gaas om honden en katten te 
beletten het zand te bevuilen met uitwerpselen. De mazen van gaas of net moeten klein genoeg zijn 
om vooral katten tegen te houden. Het net moet strak gespannen zijn zodat het niet op het zand ligt. 
 
Naast vervuiling door honden/kattenpoep heb je meer soorten vervuiling: 
• Fysisch (glas, sigarettenpeuken) 
• bacteriologisch (bladeren etc.) 
• Microbiologisch (schimmels) 
 
Zon, regen en wind zorgen voor een natuurlijke reiniging van het zand. De zandbak wordt niet 
afgedekt met een plank of deksel omdat het zand hierdoor erg vochtig blijft en er schimmelvorming 
kan ontstaan. 
Het zand moet minimaal één maal per jaar ververst worden bij voorkeur voor het begin van het 
speelseizoen.  
Onze afspraken: 

• Niet eten en drinken in de zandbak 

• Kleding uitkloppen na het spelen in de zandbak. 

• Apart speelgoed voor de buitenzandbak. Speelgoed na het spelen opbergen in berging 
buitenspeelgoed. Buiten speelgoed 4x per jaar schoonmaken. 

• Na spelen in de zandbak handen wassen. 
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3. Werkafspraken m.b.t. Eten en Drinken 
 

Inkoop en ontvangst goederen. 
Let bij het kopen of ontvangen van goederen op de houdbaarheidsdatum en of de verpakking niet 
kapot is. 

• Koude producten, zoals vlees en melk, moeten voldoende koel zijn (< 7ºC ). 

• Ruim de binnen gekomen goederen direct na ontvangst op. 
 
Opslag koeling en vriezer. 

• De temperatuur van de koelkast/vriezer moet aan de buitenkant afleesbaar zijn of leg een 
thermometer boven in de koelkast.  

• De temperatuur van de koelkast moet <7ºC zijn, bij voorkeur 4ºC. De temperatuur van de 
vriezer moet <18ºC zijn. 

• Alle producten moeten zijn voorzien van een houdbaarheidsdatum.  

• Zet nieuw binnengekomen producten altijd achteraan (first in first out) 

• Bewaar zelf ingevroren producten niet langer dan 3 maanden. 

• Zet het magazijn/koelkast/vriezer niet te vol. Bestel niet te veel. Houd het overzichtelijk. 

• Verpakkingen moeten goed gesloten zijn 

• Houdt levensmiddelen en schoonmaakmiddelen van elkaar gescheiden. 

• Let op een goede scheiding tussen rauw en bereide producten: rauwe producten onder in de 
koelkast en bereide producten boven in de koelkast. 

• Koelkast 1x per 2 weken schoonmaken. Vriezer 1x per 3 maanden ontdooien  en 
schoonmaken. 

• Voorraadkast 4x per jaar schoonmaken. 

• Etensresten (crackers/rijstwafels) worden afgesloten bewaard, kruimels opgeruimd. 
 
Bereiden van een maaltijd 

• Was de handen. Laat ook de kinderen de handen wassen.(zie handenwas protocol) 

• Eten en verschonen gebeurt gescheiden van elkaar. 

• Haal de producten zo kort mogelijk van tevoren uit de koeling. Producten die langer dan 30 
minuten uit de koeling zijn geweest worden weggegooid. 

• Zorg voor serviesgoed. 

• Zet alle producten op tafel. Maak de porties niet te groot. 

• Gebruik voor het pakken van de kaas, vlees een schone vork, die alleen daarvoor gebruikt 
wordt. 

• Gebruik voor zoet beleg een schone lepel, niet met het tafelmes in de pot. 

• Melkproducten niet te lang op tafel laten staan (maximaal een half uur buiten de koeling 
houden). 

• Gebruikte materialen direct na het eten afwassen. 

• Rauwe producten/ingrediënten tot minimaal 75 ºC verhitten in de kern. 

• Restjes kunnen alleen bewaard blijven als deze niet verhit zijn en niet te lang uit de koelkast 
zijn geweest. Zij worden goed afgesloten opgeborgen in de koelkast en maximaal 1 dag 
bewaard. 

 
Meenemen van eten/ voedsel van thuis. 

• Eten en drinken wat koel bewaard moet worden (bijv. melk, melkproducten, brood met kaas 
en/of vleeswaren) direct na ontvangst in de koelkast plaatsen. 

• Was voordat je het eten uitdeelt eerst de handen. 

• Laat de kinderen de handen wassen. 

• Haal het eten en drinken zo kort mogelijk voor het eten uit de koelkast 
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• Ruim na het eten alles op, bewaar geen restjes. 
 
Opruimen en afwassen 

• Ruim na het eten de tafel op. 

• Eten en drinken wat koel bewaard moet worden in de koelkast zetten. 

• Etensrestjes van de borden verwijderen, eventueel voorspoelen op de hand met handwarm 
water. 

• Machinale afwas: afwasmachine vullen (niet te vol zetten en zo indelen dat nergens water in 
kan blijven staan), afwasmachine instellen op 65ºC, na afloop de schone vaat uit laten 
dampen en opruimen. Afwasmachine na  gebruik schoonmaken (evt. etensresten uit het 
rooster verwijderen). 

 
Schoonmaak 
 • Maak de keuken altijd schoon als er eten en/of drinken is klaargemaakt. 
 • Dagelijks afvalbakken legen en wekelijks nat schoonmaken. 
 • Maak de keuken schoon volgens het schoonmaakschema. 
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4. Werkafspraken m.b.t. Flesvoeding en spenen 
 
Algemene uitgangspunten. 

• Ieder kind neemt per dag of per voeding zijn eigen fles en speen mee. 

• Voedselbereiding moet gescheiden van de verschoonplek plaatsvinden. 

• Restjes babyvoeding niet bewaren en weer opwarmen; melkproducten bederven                  
makkelijk. 

 
Flesvoeding klaarmaken. 

• Was voor het klaarmaken van een voeding goed je handen met water en zeep en droog je 
handen met papieren handdoeken. 

• Voor het bereiden van babyvoeding is gewoon leidingwater (niet uit de geiser  of boiler) 
geschikt, mits dit niet via loden leidingen wordt aangevoerd. Om  te zorgen dat het kind de 
juiste hoeveelheid voedingsstoffen krijgt, is het van belang om de verhouding poeder/ water 
zoals deze op de verpakking staat aangegeven aan te houden. Ouders leveren de voeding aan 
in de juiste verhouding in een voedingscontainer. 

• Tijdens het bewaren kan in de voeding groei van micro-organismen  optreden. De kans 
hierop is kleiner wanneer wordt uitgegaan van water dat vooraf 3 minuten is gekookt. 

• Per voeding wordt per fles de voeding kort voor gebruik klaargemaakt. We accepteren geen 
kant en klare flessen, dit i.v.m. bacteriën van uit thuis. 

 
Bewaren van flesvoeding. 

• De beste temperatuur voor het bewaren van vooraf bereide babyvoeding is 4ºC. Het is van 
belang aandacht te besteden aan de temperatuur van de  koelkast waarin bereide 
babyvoeding wordt bewaard door een thermometer in  de koelkast te raadplegen. Het is af 
te raden om bereide baby- voeding langer bij kamertemperatuur te bewaren dan nodig is om 
het kind te voeden. 

• Plaats de voeding in de koelkast, niet in de groentelade of deurvak in verband met een 
afwijkende temperatuur aldaar. 

 
Flesvoeding verwarmen. 

• De ideale temperatuur voor flesvoeding is 37ºC. 

• Met gebruik van een flessenwarmer. In de flessenwarmer mag geen water blijven staan 
vanwege groei van micro-organismen. 

• Controleer de temperatuur van de voeding door een beetje voeding op de binnenkant van de 
pols te druppelen. De flesvoeding dient net zo warm te zijn als de huid. 

 
Na afloop van de voeding. 

• Als de baby voldoende heeft gedronken, moet de fles direct omgespoeld worden met koud 
stromend water (van het keukenblok of in de keuken). Dit om indrogen en vastkoeken te 
voorkomen. Gebruik een flessenwisser als zichtbaar vuil achterblijft. 

• De fles (met speen) wordt weggezet in de koelkast (mag liggend/staand, bacteriën hebben 
dan geen goede temperatuur om uit te groeien).  

 
Flessen uitkoken (reserve flessen op het KDV). 
Aangezien door afwassen (ook machinaal in de vaatwasser, vanwege de nauwe halsopening) de fles 
onvoldoende gereinigd kan worden, moeten deze iedere week worden uitgekookt (bij voorkeur op 
het eind van de dag). Zo worden ook onzichtbare restjes verwijderd. 
Dit kan gebeuren in: 

• Specifieke uitkokers. 

• Een pan kokend water, de flessen moeten 3 minuten uitgekookt  worden 
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Spenen(fop) 

• Spenen moeten liefst iedere zes weken vervangen worden, dit is een taak voor de ouders! 

• Na iedere voeding moet de speen onder de kraan schoongemaakt worden en droog 
(uitgeslingerd in bijv. een theedoek) bewaard worden. Dit kan bijvoorbeeld in een afgesloten 
bakje in de koelkast of omgekeerd in de afgesloten zuigfles. 

• Eenmaal per dag moeten de spenen 3 minuten uitgekookt worden in een pan  water dit is 
een taak voor de ouders. 

• Dit kan ook in de magnetron, in een kommetje met water. 

• Wij hebben geen reserve fopspenen.  

• Elk kind heeft zijn eigen fopspeen van thuis deze wordt thuis dan ook door de ouders 
uitgekookt. 

 
Bewaren van moedermelk 
Moedermelk blijft maar 2 dagen goed in de koelkast, mits de temperatuur 4ºC is. Bevroren 
moedermelk kan het best langzaam ontdooid worden in de koelkast of onder lauw stromend water. 
Zet de kraan niet te heet, omdat dan antistoffen verloren kunnen gaan. Eenmaal ontdooide 
moedermelk moet binnen 24 uur gebruikt 
worden. Het kan niet opnieuw ingevroren worden. 
 
Afgekolfde moedermelk kan net als flesvoeding worden opgewarmd in een flessenwarmer, of ‘au 
bain marie’ in een pannetje met warm water. Hierbij is het belangrijk dat de moedermelk niet 
warmer wordt dan 30-35 °C. Dit is een goede drinktemperatuur. Afgekolfde moedermelk verliest 
beschermende stoffen bij temperaturen boven 50 °C. Hoe lang een fles met moedermelk voor het 
opwarmen in de magnetron moet, is afhankelijk van de hoeveelheid melk en het vermogen van de 
magnetron. 
Een globale richtlijn is een fles met 100 ml circa 30 seconden te verwarmen bij een vermogen van 
600 Watt. Om de warmte goed te verdelen, moet de fles halverwege en aan het eind van de 
verwarmingstijd even goed geschud worden. 
Controleer voor de veiligheid altijd de temperatuur van de melk met een druppeltje op de 
binnenkant van je pols. 
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5. Werkafspraken m.b.t. Hoesten en Niezen 
 

Op verschillende manier kunnen micro-organismen uit de neus, mond en keel zich verspreiden. Een 
ervan is via de lucht. Bij niezen en hoesten ontstaan kleine vochtdruppeltjes die in de lucht blijven 
zweven. In deze vochtdruppeltjes kunnen micro- organismen zitten. Als deze vochtdruppeltjes door 
een ander worden ingeademd, nestelen de micro-organismen zich bij deze persoon in de neus, mond 
of keel met mogelijk ziekte tot gevolg.  
Een andere verspreidingsweg is via snot of slijm.  
 
Wij hebben hier de volgende maatregelen voor genomen:  

• Niet hoesten of niezen in de richting van een ander. 

• We leren de kinderen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen. 

• Tijdens het hoesten of niezen in de elleboogholte hoesten of niezen. Hand voor de mond kan 
ook maar dan gelijk handen wassen. 

• Na hoesten, niezen of neus snuiten de handen wassen.(zie handen was protocol) 

• De begeleid(st)ers letten erop dat kinderen op tijd de neus snuiten, om snottebellen te 
voorkomen. 

• Wij moeten de ruimten voldoende te ventileren en te luchten. 
 
Zakdoeken 
Met het snuiten van de neus komen er micro-organismen op de zakdoek en de handen. Gebruikte 
zakdoeken die je in je broekzak stopt kunnen een besmettingsbron zijn en iedere keer dat ze worden 
aangeraakt de handen besmetten. Wij gebruiken daarom altijd papieren zakdoeken of tissues om de 
neus te snuiten en gooien die meteen na gebruik weg, in een afvalbak. We gebruiken er 1 per kind. 
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6. Werkafspraken m.b.t. Medicijn gebruik 
 

De begeleidsters van het kinderdagverblijf, peutergroep en BSO mogen medicijnen als paracetamol, 
antibiotica, neusdruppels, chamodent, e.d. aan de kinderen geven.  
Wel is het daar bij belangrijk dat de ouders/verzorgers hier duidelijk toestemming en voorlichting 
over geven. Het is dan ook verplicht het medicijnverstrekkingsformulier in te vullen, zo voorkomen 
we mogelijke problemen.  
 
Hierin is vastgelegd: 

• Om welke geneesmiddelen het gaat; 

• Hoe vaak het gegeven moet worden; 

• In welke hoeveelheden; 

• Op welke manier de geneesmiddelen gebruikt moeten worden; 

• De periode waarin de geneesmiddelen moeten worden verstrekt; 

• De wijze van bewaren en opbergen; 

• De wijze van controle op de vervaldatum. 
 
De ouder/verzorger en de leidster van de groep ondertekenen beiden het formulier. Zonder het 
ingevulde formulier worden er op het kinderdagverblijf geen medicijnen toegediend.  
Het is van belang de door ouders/verzorgers meegebrachte medicijnen te controleren op: 
 

• Neem de geneesmiddelen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele 
verpakking zitten en uitgeschreven zijn op naam van het betreffende kind. 

• Laat de ouders een nieuw geneesmiddel altijd eerst thuis gebruiken. 

• Lees goed de bijsluiter zodat u op de hoogte bent van eventuele bijwerkingen 
van het geneesmiddel. 

• Noteer, per keer, op een aftekenlijst dat u het geneesmiddel aan het betreffende 
kind gegeven heeft. 

• Controleer de uiterste gebruiksdatum voor toediening. 

• Bewaar het geneesmiddel volgens voorschrift. 

• Zorg dat er een schriftelijke procedure aanwezig is hoe gehandeld moet worden 
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7. Werkafspraken m.b.t. de omgeving 
 

Verschoonkussen 

Voor het verschonen kijk of het kussen schoon is, zorg dat je handen gewassen zijn. Na het 

verschonen, breng je eerst het kind weg, vervolgens maak je het kussen schoon, met de spray en 

keukenrol en was daarna je handen. 

Speelgoed 

•  Reinig zichtbaar vervuild speelgoed meteen. 

• Reinig speelgoed dat in de mond genomen wordt dagelijks. 

• Houd speelgoed voor binnen en buiten gescheiden. 

• Vervang beschadigd speelgoed, dit is moeilijk schoon te houden. 

• Was verkleedkleren eens in de 4 weken ( indien mogelijk volgens was etiket ) op 60 graden. 

• Was al het speelgoed op de groep eens in de maand. 
 

De ruimte 

• Iedere begeleider is verantwoordelijk voor het schoon en veilig onderhouden van de 
groepsruimte waar hij/zij werkt. 

• Waarborg een consequente schoonmaak door een schoonmaakschema te hanteren 

• Werk met afvinklijsten, hierdoor wordt zichtbaar of de voorgenomen werkzaamheden 
daadwerkelijk zijn uitgevoerd.(deze hangen op elke groep) 

• Schoonmaakwerkzaamheden op de groep zijn: 
o Elke week schoonmaken van de koelkast. (aftekenen op de lijst) 
o Reinig vloer en meubilair dagelijks. 
o Reinig de hoger gelegen oppervlakken wekelijks. 
o Reinig verticale oppervlakken maandelijks. 
o Was knuffels en verkleedkleren en dekbedden maandelijks. 
o Was gordijnen, vloerkleden, etc wanneer nodig. 
o Het een keer per week grondig schoonmaken van de kinderstoelen.(aftekenen op de 

lijst) 
o De toiletten worden iedere dag schoon achtergelaten. 
o Het een keer per maand grondig schoonmaken van de keuken. 
o Vaatwasser in en uitruimen en schoonhouden. 
o Wasmachine en Droger laten draaien en schoonhouden.  
o Elke dag worden de kranen/contactpunten hiervan gereinigd. 

• Zorg ervoor dat de ruimten binnen het KDV, peutergroep en BSO iedere dag goed 
geventileerd worden. 

• Stofzuig op momenten dat er geen kinderen zijn of zet de ramen open. 

• Beddengoed wordt wekelijks gewassen of op het moment dat het zichtbaar vuil is. Bij ziekte 
en gedeelde bedjes heeft het kind zijn eigen hoofdluier. (aftekenen op de lijst)Elke 
baby/dreumes heeft zijn eigen slaapzak. 

• Lage ramen waar kinderen uit kunnen vallen alleen op kierstand of raambescherming 
gebruiken. 

• Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen op een plaats waar kinderen niet mogen 
komen.  
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Afval 

• Gebruik een pedaalemmer. Met daarin een vuilniszak. 

• Maak de pedaalemmers dagelijks leeg.  
 

Vaatdoek/theedoek/handdoek 

• Spoel de vaatdoek na ieder gebruik met heet water uit. 

• Pak na zichtbare verontreiniging en ieder dagdeel een schone vaatdoek/theedoek/handdoek. 

• Verwissel elke dag de handdoek in het toilet. 

• Gebruik voor de tafels een geel vaatdoekje en voor de vloer een blauwe. 
 

Ongedierte 

• Controleer de kinderen regelmatig op hoofdluis. Als hoofdluis geconstateerd is, volg het 
GGD-advies. 

• Verklein de kans op ongedierte door regelmatig te vegen en voedsel te bewaren in de koeling 
of afgesloten voorraadbussen. 

 

Schoonmaakwerkzaamheden door de schoonmakers zie contract. 
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8. Werkafspraken m.b.t. Ongedierte 
 

Via dieren en ongedierte kunnen micro-organismen zich verspreiden. Naast het overbrengen van 
ziekten kunnen dieren ook andere problemen veroorzaken (bijvoorbeeld muggen- en 
wespensteken). Ook zijn veel kinderen allergisch voor dieren. Daar houden wij op het 
Kinderdagverblijf en BSO rekening mee. 
 
Huisdieren 
Om overdracht van micro-organismen en allergische reacties bij kinderen te voorkomen mogen er in 
het kinderdagverblijf geen huisdieren worden gehouden. De enige uitzondering hierop zijn vissen, 
mits het water goed wordt schoongehouden. In het water kunnen namelijk allerlei micro-organismen 
groeien, met name schimmels.  
Het is wel noodzaak om in de gaten te houden of kinderen een astma/allergische reactie ontwikkelen 
als ze in contact komen met het visvoer. 
 
Kinderboerderij 
Ons kinderdagverblijf is in de buurt van een kinderboerderij, wij vinden het leuk om daar met de 
kinderen naartoe te gaan. Aan de ouder(s)/verzorger(s) wordt bij de intake gevraagd of zij 
toestemming geven om de kinderen mee te nemen van het terrein. Ook wordt er gevraagd naar 
eventuele allergieën.  
Wij laten de kinderen niet alleen bij de dieren om bijtverwondingen te voorkomen. De kinderen 
mogen de dieren gerust aaien, de begeleidsters letten erop dat de kinderen daarna niet de handen in 
de mond steken. Na afloop van het bezoek wassen wij samen met de kinderen de handen volgens 
ons protocol.  
 
Bijtverwondingen 
Bij een bijtverwonding van een dier of van een ander kind, kunnen micro organismen worden 
overgebracht en is er eventuele een klein risico op het overdragen van bloedoverdraagbare 
aandoeningen. Daarom vinden wij het belangrijk dat: 

• De wond goed uitgespoeld en gedesinfecteerd wordt met betadine jodium. (Geen jodium 
gebruiken in de mond.) 

• GGD bellen met de vraag of er aanvullende maatregelen nodig zijn. 
 
Vliegen 
Vliegen zijn met name een probleem in de keuken. Vliegen kunnen micro-organismen meebrengen 
op de pootjes en deze overbrengen op eten wanneer ze daar op zitten. Wij zorgen ervoor dat 
levensmiddelen verpakt of op een afgesloten plaats opgeruimd worden. In de zomer wordt er extra 
gelet op het fruit, i.v.m. fruitvliegjes. 
 
Wespen/bijen 
Wespen en bijen kunnen steken. In de ruimten wordt gecontroleerd dat er geen wespen en bijen 
zijn. Kinderen drinken geen sap of limonade buiten, alleen water en/of melk. Wij controleren voordat 
de kinderen naar buiten gaan op plakkerige handen en monden. 
Wanneer een kind gestoken is: 

• De angel verwijderen met een pincet  

• Het gif uitzuigen met een speciaal spuitje (verbandtrommel).  

• Koelen met een koelelement of ijsblokje in theedoek.  
Deze spullen gaan ook mee op uitje. Sommige kinderen kunnen allergisch reageren op een wespen- 
of bijensteek. Hier zijn we dan ook alert op en zullen ouder(s)/verzorger(s) hiervan op de hoogtes 
stellen. 
 



31 
 

Mieren 
Om mieren te voorkomen zorgen wij dat de ruimten goed schoon zijn (zie werkafspraken m.b.t. 
omgeving). We zorgen ervoor dat etensresten goed verpakt en afgedekt zijn. Bij extreme overlast 
kunnen we het mierenhol opzoeken en overgieten met heet water en sop.  
 
Zilvervisjes 
Zilvervisjes houden van vochtige, donkere ruimten. Ze voeden zich met zetmeelhoudende producten 
en gedijen goed bij kamertemperatuur. Vaak zie je ze onder in aanrechtkastjes in douches, etc.. Om 
zilvervisjes te voorkomen zorgen wij dat de ruimten goed schoon zijn (zie werkafspraken m.b.t. 
omgeving).  
We zorgen voor genoeg ventilatie.  
 
Muggen 
Muggen steken. Wanneer een kind gestoken is: 

• Eventueel gif uitzuigen met een speciaal spuitje (zie wespen/bijen).  

• verzachtende crème aanbrengen. 
 
Muizen 
Muizen kunnen micro-organismen verspreiden, voedselvoorraden bevuilen met uitwerpselen en 
urine en knaagschade aanbrengen aan diverse producten en materialen. Muizen zijn alleseters, maar 
kunnen lange tijd zonder drinken overleven. Wij voorkomen dat er muizen binnen komen door: 

• Ventilatieopeningen maximaal 0,5 cm breed te houden.  

• Gaten en kieren in muren en wanden te dichten.  

• Dat er geen voedselresten achterblijven.  

• Na afloop van het eten zorgvuldig schoon te maken.  

• De vuilniszakken dagelijks te legen. 

• Het buitenspeelterrein schoon te houden dus geen voedselresten laten liggen. 
Indien er toch muizen worden aangetroffen dan zullen wij contact openemen met de Gemeente en 
GGD en  een professionele ongediertebestrijder inschakelen. Hierbij letten wij er op dat de 
professionele ongediertebestrijder let op de veiligheid van de kinderen, zij mogen niet in contact 
komen met giftige stoffen.  
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9. Werkafspraken m.b.t. Persoonlijke Hygiëne 
 

Hand hygiëne 
Veel besmettingen worden via de handen over gedragen. Goede handhygiëne vinden wij van belang 
met name voor de kinderen, aangezien het ook een van de effectieve manieren is om besmettingen 
te voorkomen. 
 
Handen wassen vindt plaats voor: 

• Het begin van de werkzaamheden. 

• Het aanraken en bereiden van voedsel. 

• Het eten of het helpen bij het eten. 
 
Handen wassen vindt plaats na: 

• Iedere zichtbare verontreiniging van de handen. 

• Hoesten, niezen en snuiten. 

• Spelen in de zandbank. 

• Toiletgebruik. 

• Het verschonen van de kinderen. 

• Contact met lichaamsvocht zoals; traanvocht, speeksel, snot, braaksel, urine,  ontlasting en 
bloed. 

• Het dragen van handschoenen. 

• Ieder kind krijgt na het eten een eigen washandje, deze gaan daarna direct in  de was. 
  
Techniek handen wassen (hangt een A4 bij de wc’s, keuken en verschoonkussens) 

• Draai de kraan open, zodanig dat de temperatuur van het water behaaglijk is voor de handen 
en het water flink stroomt. 

• Maak de handen nat en voorzie ze van een laag vloeibare zeep uit de zeepdispenser; 

• Wrijf de handen nu gedurende 10 seconden over elkaar, vingertoppen, duimen en de 
gebieden tussen de vingers en polsen moeten worden ingewreven; 

• Spoel af onder flink stromend water, waarbij het water van bovenaf naar de vingertoppen 
toe moet vloeien; 

• Droog de handen af met de handdoek. Deze wordt elke dag verschoond of als deze zichtbaar 
vies is. 

 
NB: Belangrijk bij dikwijls handen wassen, is het gebruik van enigszins vette handcrème aan te raden, 
zodat de handen gaaf blijven ondanks het frequente wassen. Desinfectie van de handen is meestal 
niet nodig, behalve bij bloederige diarree en als er bloed op de handen is gekomen. 
 
Zakdoeken 
In de zakdoeken kunnen micro-organismen voorkomen die bij anderen ziekte kunnen veroorzaken. 
Gezonde ‘dragers’ kunnen bij het snuiten (katoenen) zakdoeken en handen besmetten. Daarom 
vinden wij het van belang om voor het snuiten uitsluitend papieren zakdoeken te gebruiken, die 
meteen na het gebruik worden weg gegooid in afsluitbare afvalbakken. 
 
Handschoenen 
Wegwerphandschoenen altijd dragen wanneer er kans bestaat op contact met bloed of eventueel 
besmet lichaamsvocht. Wegwerphandschoenen hoeven niet steriel te zijn. Na het gebruik van 
wegwerphandschoenen altijd nog de handen wassen. 
 
Wondjes 
Wondjes op handen zijn voorzien van een waterafstotende pleister. Bij verzorgende handelingen 
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handschoenen dragen. Zowel bij kinderen als bij het personeel de pleister vervangen als er vocht 
doorheen komt. 
 
Nagels 
De nagels zijn kort geknipt en schoon. Gelieve geen kunstnagels dragen. Onder lange nagels en 
geschilferde of gebrokkelde nagels kunnen zich micro organismen vermeerderen. Ook onder de 
kunstnagels kunnen micro organismen lang in leven blijven, ondanks regelmatig handen wassen. 
Haar 
De haren moeten schoon zijn, verder geen bijzondere maatregelen. Lang haar bij voorkeur in een 
staart of opgestoken dragen. 
 
Kleding 
Kleding moet schoon zijn. 
 
Ziekte 
Wanneer een personeelslid ziek is (bijvoorbeeld diarree of huiduitslag), moet altijd contact op 
worden genomen met de bedrijfsarts of het personeelslid wel of niet kan blijven werken en onder 
welke voorwaarden. 
 
Aanbrengen zalf/crème 
Het aanbrengen van zalf/crème wordt gedaan met rubberen handschoenen. 
 
Handdoeken 
De handdoeken worden elk dagdeel verschoont. Bij zichtbaar vuil, worden de handdoeken direct 
verschoond. 
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10. Werkafspraken m.b.t. toilet hygiëne en verschonen 
 

Toilet hygiëne peuters 

• Kinderen nemen plaats zonder de handen op de pot te zetten. 

• Na toiletbezoek handen wassen bij een op maat geplaatste wastafel in de   directe 
nabijheid.(zie handenwas protocol) 

• Stromend water en vloeibare zeep gebruiken en goed (leren) afdrogen met een handdoek 
(handdoek elke dag verschonen). 

• Potjes na gebruik reinigen, potjes opbergen buiten bereik van de kinderen. 

• Er mag geen speelgoed mee naar het toilet. 
 
Hygiëne omtrent verschonen 

• Verschonen moet strikt gescheiden zijn van voedselbereiding. 

• Verschonen moet gebeuren op een verschoontafel (niet op grond/zandtafel etc.) 

• In de directe nabijheid van de verschoongelegenheid moet een eigen wasgelegenheid zijn. 

• Verschonen gebeurt op een aankleedkussen dat intact is. 

• Er worden spatels, vingercondooms of rubber handschoenen gebruikt bij het gebruiken van 
crème of zalf. 

• Er wordt zalf uit een potje gebruikt. Let er op dat je hier in één keer genoeg uithaalt. Heb je 
meer crème nodig dan eerst handen wassen en nieuwe handschoenen aandoen. 

• Na het verschonen worden de handen gewassen met vloeibare zeep en bij voorkeur 
papieren handdoeken. (zie handenwas protocol) 

• Als er gebruik wordt gemaakt van katoenen handdoeken ieder dagdeel in de was. 

• Luiers na gebruik direct in een gesloten afvalemmer (bijvoorkeur pedaal) deponeren.  

• De afvalemmer na ieder dagdeel legen. 

• Er mag geen speelgoed mee tijdens het verschonen. 
 
Reinigen van het verschoonkussen 
Het reinigen van het verschoonkussen: 

• Er wordt een oplossing gemaakt (van een allesreiniger in water) in fles of plantenspuit. Een 
reinigingsmiddel blijft lange tijd werkzaam. 
NB: Label de fles of de plantenspuit zodat je altijd weet wat de inhoud is. Ververs het sopje 
dagelijks en reinig ook de spuitmond goed. 

• Dit breng je aan op een wegwerpdoekje (of een niet wegwerpdoekje dat na ieder gebruik in 
de was gaat). 

NB:Het verschoonkussen mag niet gereinigd worden met billendoekjes. Je brengt dan een crème aan 
op het verschoonkussen die een broedplaats kan zijn voor micro-organismen. 

Als het verschoonkussen scheurtjes vertoont moet deze vervangen worden. 

Desinfecteren van het verschoonkussen 
Het routinematig desinfecteren van een verschoonkussen is niet effectief (vuil maakt het 
desinfectans onwerkzaam), overbodig (reinigen doet voldoende) en milieubelastend. Alleen als er 
sprake is van bloedcontact of bloederige diarree moet desinfectie plaatsvinden. Desinfecteren na 
besmettelijke diarree is niet nodig. Voor desinfectie moet altijd gereinigd worden. 

Reinigen van de thermometer 

• Gebruik thermometerhoesjes. 
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• De thermometer met allesreiniger schoonmaken/ bij bloederige diarree, thermometer 
ontsmetten. 

• Voor en na gebruik de thermometer reinigen met 70% alcohol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

11. Werkafspraken m.b.t Ventilatie en Temperatuur regeling 
 
 
Ventilatie 
Op het kinderdagverblijf, de peutergroep en de BSO is het nodig om goed te ventileren. Ventilatie is 
het proces waarbij 'verse' lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en 'gebruikte' lucht van 
binnen naar buiten wordt afgevoerd. 
 
Ventileren is nodig om bijvoorbeeld te zorgen dat niet meer kinderen geïnfecteerd raken met een 
infectie ziekte. Daarvoor is het noodzaak dat de begeleid(st)ers zorgen voor frisse en goed 
geventileerde ruimten.  
 

• Er wordt geen verf, boenwas of vlekkenwater gebruikt waar kinderen bij zijn. 

• Er worden geen sterk geurende producten gebruikt. 
 
Wij hebben op het kinderdagverblijf ventilatieroosters in de ruimten. Ook hebben we een 
afzuigsysteem. Het is van belang dat we de roosters hiervan goed schoonmaken. Ventilatieroosters 
alleen geven echter te weinig luchtverversing en moeten daarom altijd gebruikt worden in 
combinatie met andere ventilatiemethoden. 
Wij hebben hooggeplaatste ramen. Als we merken dat het tocht dan sluiten wij een van de 
tegenover elkaar liggende ramen of deuren. 
 
De Begeleid(st)ers luchten de ruimten als er geen of weinig kinderen zijn, bijvoorbeeld tijdens het 
buitenspelen en slapen. Dit doen ze gedurende ongeveer vijf minuten, waarbij door middel van 
dwarsventilatie de ramen/deuren helemaal opengezet worden. Hierdoor wordt alle lucht in de 
gehele ruimte ververst terwijl de temperatuur redelijk constant blijft. In de meeste gevallen is de 
temperatuur binnen tien minuten weer op peil. Langer luchten dan vijf minuten heeft geen zin 
omdat de lucht al helemaal ververst is, het kan alleen nog een negatief effect hebben op de 
temperatuur. Op die manier houden wij rekening met de warme en koude verschillen. 
 
 
Temperatuur meting: 
Op de groep zijn thermometers aanwezig. De afspraken die gemaakt zijn hebben we afgeleid uit het 
handboek gezondheidsrisico’s 2011. 

• De temperatuur in de groepsruimten mogen niet lager zijn dan 17°C en niet hoger dan 27°C. 
De temperatuur is goed rond de 20°C. 

• De temperatuur in de slaapkamers is goed op 15 à 18 °C. In slaapkamers mag de temperatuur 
niet lager zijn dan 15 °C en niet hoger dan 25 °C. 

• Temperatuurschommelingen van meer dan 5 °C moeten we proberen te voorkomen. 

• Controleer regelmatig de luchtvochtigheid in groepsruimten en slaapkamers. De relatieve 
luchtvochtigheid mag in de winter niet langdurig hoger zijn dan 60%. (zie onderstaand kopje) 

 
 
Hoge temperaturen: 
Als de temperaturen hoog oplopen op het kinderdagverblijf of buiten dan nemen wij de volgende 
maatregelen: 

• De luxaflex en/of luiken worden dicht gedaan op het moment dat de eerste leidster op de 
groep komt.  

• De kinderen laten we buiten als het daar koeler is. We zoeken de schaduw op onder de 
bomen en zetten de parasol op bij de zandbak. 
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• De kinderen mogen niet blootgesteld worden aan direct zonlicht tussen 12.00 en 15.00 uur. 
We smeren de kinderen gedurende de dag in met zonnebrandcrème factor 50 met 
bescherming tegen uv-a-straling en tegen uv-b-straling . Dit gebeurt om de twee uur. 

• Kinderen onder de 12 maanden worden niet direct blootgesteld aan zonlicht. 

• Lampen en apparaten zetten we uit om zo de warmte te beperken.  

• De ramen en deuren zetten we wijd open wanneer dit verkoelend is. 

• We houden de kinderen rustig en laten ze geen activiteiten uitvoeren met intensieve 
beweging of andere inspanning. 

• Iedereen moet extra drinken ongeacht een kind of begeleidster dorst heeft.  

• We hebben een voorraad aan petjes en hoedjes die we de kinderen opzetten en die na elke 
keer gebruiken gewassen worden. 

 
Lage Temperaturen: 

• Er wordt voor extra kleding gezorgd als de temperaturen erg laag zijn. 

• De duur van het buitenspelen wordt beperkt. Wel vinden wij het belangrijk dat de kinderen 
even naar buiten gaan. 

• Kinderen onder de 12 maanden gaan niet meer naar buiten. 

Gebruik Co2 meters 

Een algemene instructiekaart is op de locatie voorhanden. Daarnaast hebben we de volgende 
aanvullende afspraken: 

• We ventileren aan het begin van de dag volgens de werkafspraken ventilatie en 
temperatuurregeling. 

• We monitoren de luchtkwaliteit van de slaapkamers gedurende de dag, maar in het bijzonder 
tijdens de slaapmomenten. Let op! De co2 meter verhoogd ook wanneer de begeleidster te 
dicht op het apparaat staat. Dit geeft niet persé de juiste meting aan. 

• Elke controle wordt vastgelegd in het daarvoor aangeschafte schriftje 

• Wanneer het alarm afgaat dan onderzoekt de begeleidster de oorzaak en gaat op zoek naar 
een oplossing, dit kan zijn: 

o Minder kinderen in dezelfde slaapkamer onderbrengen, gebruik de buitenbedjes 
(alleen bij toestemming van de ouder) 

o Ventileer de slaapkamer tussentijds door de deuren te openen (dit kan alleen 
wanneer dit de andere kinderen niet in gevaar brengt) 

o Indien het alarm blijft afgaan wordt dit gemeld bij de directie van Montessori 
Kinderopvang en worden andere maatregelen getroffen (bijv. controle en/of 
schoonmaak van het luchtkanaal) 
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12. Werkafspraken m.b.t. wondverzorging 
  
De verzorging van wonden in 3 stappen 

 

Stap 1. Reinigen 

Spoel de wond en de huid eromheen goed schoon met water. Je kunt de wond ook 

even laten doorbloeden, waardoor deze zichzelf reinigt. Dep de wond voorzichtig 

droog met een steriel gaasje of schone doek. 

 

Stap 2. Desinfecteren 

Druppel Betadine Oplossing direct vanuit het flesje op de snijwond. Je kunt hiervoor 

ook een watje of steriel gaasje gebruiken. Je kunt eventueel ook Betadine Zalf op de 

wond smeren. 

 

 

Stap 3. Beschermen 

Dek de wond goed af met een verband of pleister om te voorkomen dat er vuil en bacteriën inkomen 

die een infectie kunnen veroorzaken.  

Er wordt zorgvuldig gecontroleerd op verdachte plekjes bij kinderen. Bij twijfel wordt er een arts 
geraadpleegd. 

Bij vocht uit blaasje of bij een loopoor wordt dit door de begeleidster met een eilandpleister 
afgedekt. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld bij de overdracht ’s ochtends of ’s avonds.  

• Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met bijvoorbeeld een wattenstaafje gedept  

• Wondjes worden afgedekt  

• Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden direct met 
een reinigingsmiddel schoongemaakt  

• Handen worden na aanraking van pus of wondvocht gewassen  

• Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes  

• Zieke kinderen krijgen eigen speelgoed en deze wordt na het verblijf van het zieke kind 
zorgvuldig gewassen  

• Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen 
het gebruiken  

• Alle kinderen krijgen een eigen beker en bestek  

• Kinderen met een koortslip worden geweigerd  

• Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne 
besteed  
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13. Werkafspraken m.b.t. ongevallen 

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zo kan een kind onverhoopt van de commode of uit zijn/haar 
bedje vallen. Hieronder vind je een korte werkinstructie van wat te doen bij een ongeval en 
specifieke werkafspraken rondom ‘vallen van grote hoogte’. 

Wat te doen bij een ongeval? 

Algemeen stappenplan: 

1. Probeer altijd rustig te blijven; 
2. Ga na wat het slachtoffer mankeert; 
3. Laat het kind zelf gaan zitten /staan (niet direct oppakken); 
4. Controleer het kind van top tot teen, beweeg ledematen en kijk hoe het kind reageert; 
5. Controleer het kind op zichtbare verwondingen en noteer wat je ziet; 
6. Vraag een collega dezelfde controle uit te voeren; 
7. Wanneer je zelf het ongeval niet hebt zien gebeuren probeer er dan achter te komen wat er is 
gebeurd door de persoon aan te spreken of de omstanders te vragen; 
8. Neem altijd contact op met het locatiehoofd voor overleg; 
9. Bel met de ouders om de situatie te vertellen; 
10. Geef aan dat het kind wel of/niet onderzocht moet worden door de huisarts. 

Stappenplan bij ernstige ongevallen: 

1. Probeer rustig te blijven; 
2. Tref eerst veiligheidsmaatregelen voor jezelf, overige personen en voor het slachtoffer. Laat bij 
voorkeur het slachtoffer liggen. Indien noodzakelijk leg het slachtoffer op een veilige plaats; 
3. Ga na wat er is gebeurd en daarna wat het slachtoffer mankeert. Door te weten wat er gebeurd is 
kun je een inschatting maken wat het slachtoffer zou kunnen mankeren; 
4. Schakel hulp in uit de directe omgeving, vraag een collega de hoofdbegeleidster te bellen; 
5. Indien nodig pas EHBO toe, doe geen dingen die het slachtoffer meer schade kunnen toebrengen; 
6. Blijf altijd bij het slachtoffer en probeer het te kalmeren en gerust te stellen. Als de situatie het toe 
laat, hou dan zoveel mogelijk de andere kinderen weg bij het slachtoffer. 
7. Deskundige hulp. Wanneer de verwonding dusdanig is dat er deskundige hulp nodig is zijn er twee 
mogelijkheden: 

o Wanneer het mogelijk is om met eigen vervoer naar de hulpdienst te gaan dan moet er altijd 
een tweede persoon mee (een EHBO-er). Deze houdt toezicht op het slachtoffer tijdens de rit 
naar de EHBO post. De toestand van het slachtoffer kan immers verslechteren. Neem de 
kindgegevens en het telefoonnummer van de hoofdbegeleidster en de locatie mee. 

o Wanneer de toestand van het slachtoffer dusdanig is dat deze zo snel mogelijk hulp nodig 
heeft dan wordt er direct 112 gebeld. Je krijgt dan contact met de meldkamer waar je 
duidelijk om de ambulance moet vragen. Vermeld: 

o Je naam; 
o Plaats waar de hulp naartoe moet komen; 
o Beschrijf het ongeval; 
o Meld dat het om een kind/kinderen gaat + leeftijd van het kind/kinderen; 
o Beschrijf de toestand van het slachtoffer; 
o Meld wanneer het slachtoffer beademd of gereanimeerd wordt; 
o Luister naar de contactpersoon welke stappen er verder genomen moeten worden. 
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De leidinggevende of de BHV-er is het aanspreekpunt op de locatie. Zij informeert en onderhoudt het 
contact met de ouders, met de personen die met het slachtoffer naar de EHBO post zijn en het 
management. 

Belangrijk! 

Het is volkomen logisch dat je schrikt in een dergelijke situatie. Probeer toch zoveel als mogelijk 
rustig te blijven. Het is ook belangrijk dat je zo snel mogelijk na het behandelen van het kind een 
ongevallenregistratieformulier invult. Op die manier breng je in kaart wat er is gebeurd. Probeer 
feitelijk en zuiver te beschrijven wat er is gebeurd. Voeg indien nodig een aparte A4 met aanvullende 
informatie toe aan het document. 

Daarnaast is het belangrijk om zo veel mogelijk informatie met ouders te delen. Het is daarom 
belangrijk open en eerlijk te vertellen wat er is gebeurd. Het is namelijk van belang dat het kind in 
kwestie de juiste (medische) zorg krijgt. Vind je het moeilijk om het contact met ouders te leggen, of 
de situatie aan ouders te vertellen, vraag dan hulp aan de hoofdbegeleidster van jouw locatie. Is 
hij/zij niet bereikbaar benader dan een van de andere hoofdbegeleidsters (zie telefoonlijst in de 
bijlage) 

Registratie ongevallen 

Montessori Kinderopvang heeft een formulier ontwikkelt waarop een ongeval wordt geregistreerd. 
Het registreren van (bijna) ongevallen heeft tot doel: 

• het registreren van (bijna) ongevallen geeft inzicht in potentieel gevaar. 

• door te registreren kun je gericht werken aan het voorkomen van (bijna) ongevallen. 

• het scheppen van een zo veilig mogelijke kinderopvang en omgeving. 

• Door middel van het registreren van elk ongeval kunnen nieuwe risico’s aan het licht komen 
waardoor er de juiste beslissingen en of maatregelen genomen kunnen worden.  

We bespreken het formulier in het eerstvolgende teamoverleg, zodat we met elkaar kunnen 
evalueren hoe we dit ongeval hebben opgepakt en wat we een volgende keer anders kunnen 
aanpakken. Het formulier ongevallen is beschikbaar op de groep en te vinden in het protocol 
ongevallen. 
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Bijlage 2. Huisregelement locatie Veenendaal  

Kinderdagverblijf en peutergroep 

Parkeerterrein 

• Fietsen moeten zoveel mogelijk in het fietsenrek geplaatst worden van de school. 

• Auto’s van personeelsleden worden op de parkeerplaats voor de school of naast de school 
geplaatst. 

 
Kleding 

• Kinderen mogen geen touwtjes aan jassen en truien hebben die langer dan 22 cm zijn. 
Capuchon touwtjes moeten vast zitten of verwijderd zijn. Kinderen kunnen aan deze 
touwtjes blijven hangen en stikken.  

• Begeleidsters zijn bevoegd losse touwtjes uit kleding te halen. 

• Kettingen en andere versieringen om nekjes die niet kapot springen als een kind er aan blijft 
hangen zijn verboden. Denk hierbij aan leren kettingen, keykoord e.d. 

• Kinderen die haarspeldjes en haarelastiekjes regelmatig uit het haar trekken liever geen 
haarversiering in naar ons Kinderdagverblijf, dit i.v.m. verstikkingsgevaar bij rondslingerende 
haarversiering. Begeleidsters zijn bevoegd om haarversieringen in het mandje op te bergen. 
Als kinderen gaan slapen worden de haarspeldjes en haarelastiekjes uit het haar gehaald. 
 

Schoonmaak 

• De schoonmaak van het gebouw vindt plaats buiten de openingstijden. 

• Schoonmaakmiddelen staan hoog en kasten met schoonmaakmiddelen zijn dicht. 

• Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden. 

• Sigaretten resten mogen niet op het terrein gegooid worden. 

• Er worden op het dagverblijf geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar 
kinderen bij zijn. 

• Lijm wordt alleen bijgevuld wanneer er geen kinderen bij zijn dit i.v.m. de geur/stoffen die 
vrij komen. 
 

Spelen 

• Er mag niet met speelgoed gegooid worden. 

• Grote speelobjecten mogen niet voor de vluchtdeur staan. 

• Er wordt niet gespeeld dichtbij (niet beveiligde) ruiten 
 
Halen en brengen 

• Ouders kunnen hun kind komen brengen en halen tussen 7.30 en 18.30 uur. 

• Op het moment dat een kind tijdens het haalmoment de ouder ziet, is de ouder 
verantwoordelijk voor het kind en dient dus op te letten. 

• Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder het kind altijd even bij de 
begeleidsters afmelden. 

• Jassen van de kinderen worden in de hal aan en uit getrokken, omdat dit in de groepsruimte 
veel onrust veroorzaakt. 

• Hekjes en deuren moeten altijd gesloten worden. 

• Wanneer kinderen door iemand anders dan de ouders gehaald worden, moet dit altijd 
mondeling of telefonisch door de ouders doorgegeven worden. 
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Entree en centrale hal 

• In de hal en entree mag geen speelgoed achtergelaten worden. 

• In de hal en entree mag niet door kinderen gerend of zonder toezicht gespeeld worden. 

• Jassen en tassen met naam gaan aan de kapstok ook die van de baby’s. 

• Schoenen horen onder de kapstok te staan. 

• Laat geen tassen met inhoud in de hal staan. Er kunnen bijvoorbeeld sigaretten, medicijnen 
ed. in zitten. 

• Geen sigaretten, medicijnen ed. in zakken van jassen laten zitten die in de hal hangen. 

• In de hal staan oversloffen voor de ouders, de ouder dient dit i.v.m. hygiëne op de groep te 
gebruiken 
 

Leefruimte 

• De ruimte van de peutergroep wordt door de ouders zo min mogelijk betreden, dit om de 
activiteiten en andere kinderen zo min mogelijk te verstoren. 

• Leidsters dragen sloffen/slippers in de KDV ruimte, dit i.v.m. hygiëne 

• Iedereen moet helpen met opruimen, ook de kleinere kinderen 

• Kinderen mogen bij voorkeur geen eigen speelgoed mee nemen. Wij kunnen geen 
verantwoording dragen voor het wegraken van speelgoed of schade aan of door het 
materiaal. 

• Speelgoed wat kapot is zetten we apart om het te laten repareren of gooien we weg. 

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

• Het meubilair moet zo veel mogelijk blijven staan waar het staat.  

• De kinderen mogen zelf speelgoed kiezen wat binnen hun bereik staat. Ze mogen alles 
pakken en gebruiken. 

• Speelgoed wat zij zelf niet mogen pakken bijvoorbeeld met kleine onderdelen zijn 
opgeborgen in een kast. 

• Kinderen mogen alleen aan tafel spelen met speelgoed met kleine onderdelen, en alleen als 
ze daar de leeftijd voor hebben. 

• Met heel klein speelgoed kan alleen gespeeld worden door de oudere kinderen als de 
kleintjes op bed liggen. 

• Speelgoed wat makkelijk kapot gaat of gevaar op kan leveren voor kleinere kinderen zetten 
we  hoog weg of in de kast. 

• Geen losse kleine voorwerpen op de grond laten slingeren. 

• Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op.  

• In de leefruimte mag men niet rennen i.v.m. uitglijden en/of botsen. 

• Kinderen mogen niet op de sokken lopen, dan kunnen ze uitglijden. Kinderen dragen sloffen. 

• Speelgoed met touwtjes mogen geen langere touwtjes hebben dan 22 cm. 

• Tassen met inhoud in de leefruimte staan hoog weggezet, buiten het bereik van de kinderen.  

• Losse snoeren van lampjes, radio’s e.d. worden zo kort mogelijk gehouden en hoog 
opgeborgen. 

• Meubilair wordt regelmatig op scherpe delen en splinters gecontroleerd. Bevindingen 
worden zo snel mogelijk gemeld. 

• Thee van groepsleidsters wordt buiten het bereik van kinderen weggezet. 

• Wij drinken geen thee met een kind op schoot. 

• Zorg dat er goede oortjes aan de theekoppen zitten. 

• Thee drinken we rustig aan tafel. 

• Er mogen geen wippers op tafel. 

• Ballen mogen niet tegen het plafond gegooid worden. 
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• Koortjes van luxaflex moeten altijd aan een kikkertje hoog opgebonden zitten.  

• Schoonmaakmiddelen staan achter slot en grendel in de opbergkast of staan hoog. 

• Schoonmaken doen we als de kinderen niet in de ruimte aanwezig zijn. Bijvoorbeeld wanneer 
de kinderen slapen, allemaal buitenspelen of naar huis zijn. 
 

Slaapruimten 

• De kinderen dragen geen kleding met koordjes eraan in bed 

• Er mogen geen koordjes aan de spenen van kinderen zitten  

• Geen wijde pyjama’s 

• Elastiekjes en clipjes uit het haar van het kind verwijderen voordat het gaat slapen. 

• Als een kind wakker is haal je hem/haar uit bed haal dan ook alle knuffels enz. uit bed. 

• Bedjes worden altijd gesloten en op slot gedaan, kijk ook of het dakje goed zit van de 
bovenste bedjes. → zie ook protocol veilig slapen 

• Er mogen geen dekens of lakens tussen de rekjes zitten. 

• In de slaapkamer mag men niet rennen i.v.m. uitglijden. 

• Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of bij hun middel of 
onder de billen. 

• Ga af en toe even controleren, hoe het gaat in de slaapkamers. 

• In de slaapkamer hangt een c02 meter, deze dient regelmatig gecontroleerd te worden 
volgens het afgesproken beleid. 
 

Verschoonruimte 

• Er mag geen speelgoed mee in de verschoningsruimte of WC. 

• Ieder kind heeft op het dagverblijf een mandje. Daarin kunnen de spullen van thuis gelegd 
worden. 

• Alle benodigdheden staan op grijphoogte en altijd genoeg aanwezig. 

• Kinderen mogen niet aan handen opgetild worden, maar onder oksels of bij hun  middel of 
onder de billen. 

• Je blijft altijd bij het kind als het verschoond word op de aankleedtafel en hebt aandacht voor 
het kind. 

• Na de verschoonronde wordt de trap weer opgeborgen. 

• De verschoningsruimte wordt elke dag gecheckt op kleine voorwerpen. 

• Kasten zijn altijd dicht. 

• Er worden geen toiletblokjes en/of bleekmiddel in de wc’s gebruikt. 

• Lotions/zalfjes  e.d. bergen we op in een afgesloten kast of zetten we hoog, zodat kinderen 
op de aankleedtafel er niet bij kunnen. 

Keuken 

• Het kinderdagverblijf zorgt voor de nodige broodmaaltijden, fruit, drinken en 
verzorgingsproducten zoals luiers 

• Voor de kinderen die afwijkende verzorgingsproducten nodig hebben worden de ouders 
verzocht hier zelf voor te zorgen 

• Kinderen hebben lage tafels en stoeltjes vanaf het moment dat wij vinden dat ze zelfstandig 
aan tafel kunnen eten en drinken. Dit is voornamelijk van toepassing op de peutergroep 

• De Triptrapstoelen zijn stabiel, de kinderen klimmen er niet zelf in. Als een kind dit wel wil 
dan begeleiden wij ze daarbij 

• Jonge kinderen en beweeglijke kinderen zitten in een tuigje aan tafel en naast een van de 
begeleidsters 

• Tijdens het eten aan blijven we aan tafel  
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• Kinderen hoeven niet per se alles op te eten of drinken 

• Met bestek wordt niet gespeeld, vooral met messen is dat erg gevaarlijk 

• Scherpe messen op tafel worden buiten bereik van kinderen gelegd en in de gaten gehouden 

• De kinderen van de peutergroep mogen zelf hun brood smeren en gebruiken hiervoor een 
mes 

• De kinderen wordt geleerd niet met het mes te spelen 

• De kinderen mogen de messen niet aflikken 

• Messen die niet gebruikt worden liggen naast het bord op tafel 

• Als het eten en drinken echt niet meer lukt, mag worden afgeruimd 

• Wij geven de kinderen vers fruit 

• Wij schillen fruit aan tafel, zodat de kinderen ervan kunnen leren, ze bijvoorbeeld zien hoe 
fruit eruit ziet voordat ze het eten. Peuters mogen zelf hun fruit klaarmaken als ze hier aan 
toe zijn. Dit gebeurt altijd onder toezicht van een begeleidster 

• Wij gaan ervan uit dat kinderen thuis ontbeten hebben voordat ze naar het kinderdagverblijf 
gaan 

• Als er vloeistof op de grond gemorst wordt ruimen we dit direct op 
 
Buitenterrein 

• Wij gaan iedere dag naar buiten met de kinderen 

• Met zand gooien is gevaarlijk voor de ogen 

• Zand hoort in de zandbak 

• In de zandbak mogen de schoenen van kinderen uit, indien het weer dat toe laat 

• Iedereen helpt mee met opruimen 

• Op zonnige dagen wordt er een parasol neer gezet 

• Baby’s spelen dan onder de parasol of in de schaduw 

• Kinderen dragen petjes die door ouders van thuis meegegeven worden 

• Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen ingesmeerd 

• Buiten leren we de kinderen rekening met elkaar te houden. Zodat botsingen e.d. zoveel 
mogelijk voorkomen worden 

• Buiten leren we de kinderen om consequenties van hun gedrag zo goed mogelijk in te 
schatten 

• De begeleidsters controleren het terrein op zwerfvuil 
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Buitenschoolse opvang 

Ophaalmoment op school 

• De kinderen van de onderbouw worden door de juf gebracht. 

• De kinderen van de midden- en bovenbouw komen zelfstandig naar het BSO-lokaal. 

• Wanneer een kind om een bepaalde reden niet naar de BSO komt, moet dit altijd van 
tevoren door de ouders doorgegeven worden. Is dit niet gebeurd dan bellen we de ouder op. 

Binnenkomst op de BSO  

• Voor binnenkomst doen de kinderen eerst hun jassen en tassen uit/af en zetten deze onder 
de kapstok in de gang.  

• De kinderen hangen hun tas aan de kapstok in de gang. 

• De kinderen hangen hun jas aan de kapstok in de gang.   

• De kinderen geven de begeleidster(s) een hand ter begroeting.  

• We hanteren een vaste tafelindeling. De kinderen gaan direct aan tafel. 
 
Eet- en drinkmomenten 

• De BSO zorgt voor de nodige (brood)maaltijden, vers fruit en drinken.  

• Voor de kinderen die afwijkende producten nodig hebben worden de ouders verzocht hier 

zelf voor te zorgen. Voorin de groepsmap zit een lijst met allergie-informatie en andere eet- 

en of drinkbijzonderheden van de kinderen. 

• Op een doordeweekse BSO dag (op maandag, dinsdag en donderdag) wordt er op de BSO 

gestart met een gezamenlijk eet- en drinkmoment, waarbij er crackers/ 

rijstwafels/ontbijtkoeken worden gegeten en water/lauwe thee wordt gedronken.  

• Op vrijdag wordt er gestart met een gezamenlijke maaltijd, waarbij er boterhammen worden 

gegeten en melk wordt gedronken.  

• De begeleidsters bereiden het tafelmoment voor, door te zorgen voor het eten, beleg en 

drinken op tafel.  

• De kinderen wassen hun handen bij de kraan in de keuken voordat zij aan tafel gaan.  

• De kinderen pakken voor zichzelf een eigen bord en beker.  

• De kinderen zitten met hun billen op de banken, niet op hun knieën. Dit om te voorkomen 

dat de kinderen van de banken afvallen. 

• Indien nodig, gaan de kinderen vóór ze aan tafel gaan naar de wc. Tijdens het eten wordt er 

namelijk niet meer van tafel opgestaan (behalve om het eten/ drinken aan te vullen, indien 

nodig).  

• De kinderen mogen in principe zelf bepalen hoeveel ze eten en/of drinken, rekening 

houdend met de afspraak dat ze maximaal drie crackers/rijstwafels/ boterhammen mogen 

eten en minimaal één glaasje water/melk drinken. 

• Tijdens het eten van de eerste cracker/rijstwafel/boterham is iedereen stil. 

• De kinderen mogen zelf nieuw drinken maken, wanneer beide kannen op tafel leeg zijn.  

• Er wordt niet gespeeld met bestek. Messen mogen niet worden afgelikt. Dit is gevaarlijk en 

daarnaast onhygiënisch. Likt een kind toch het mes af, dan moet hij een nieuw mes pakken. 

• De kinderen smeren zelf hun cracker/rijstwafel/boterham. 

• wanneer ze dorst hebben. Ze mogen zelf een glas pakken en naar de kraan lopen.  
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• Om 17:00 uur wordt er door de begeleidsters vers fruit op tafel neergezet. De kinderen die 

dit willen mogen 1 stuk fruit pakken. Het fruit wordt aan tafel opgegeten. 

• Er wordt gezamenlijk gezorgd voor het afruimen van de tafel. De kinderen brengen hun eigen 

bord, bestek en beker naar het aanrecht. De overige taken worden door de begeleiders 

verdeeld onder de kinderen d.m.v. corvee diensten. 

• Wanneer de kinderen vloeistof op de tafel, stoelen of grond morsen, dan ruimen ze dit zelf 

(direct) op. Tafels en stoelen worden schoon gemaakt met een geel doekje.  

• De grond wordt bij morsen direct schoongemaakt. 

• De kinderen mogen gedurende de rest van de middag zelf een glas water gaan drinken  

(Vrij) spelen 

• Op de BSO worden activiteiten aangeboden, waar de kinderen aan kunnen deelnemen. Deze 

activiteit wordt begeleid door een begeleidster. Meedoen mag, maar hoeft niet.  

• De begeleidsters houden toezicht in de ruimtes waar de kinderen aan het spelen zijn.  

• Wanneer een kind wil meespelen met een ander, dan wordt dat gevraagd.  

• Het antwoord van de ander mag/ kan ook “nee” zijn.  

• Kinderen nemen bij voorkeur geen eigen speelgoed mee naar de BSO.  

• De BSO kan geen verantwoording dragen voor het wegraken van speelgoed of schade aan of 

door het materiaal.  

• Wanneer kinderen toch eigen speelgoed meebrengen, dan mogen ze dit wel even aan de 

andere kinderen laten zien. Er wordt op de BSO echter niet mee gespeeld. 

• Kapot speelgoed wordt apart gezet om het te laten repareren of wordt weggegooid. 

• De kinderen mogen zelf een werkje uit de kast pakken. De afspraak hierbij is dat ze dit werkje 

ook zelf weer opruimen, voordat ze iets anders gaan doen. 

• Er wordt niet ‘gewinkeld’ in de kasten. Wanneer kinderen een werkje willen doen, dan 

nemen ze dit mee naar een tafel of een kleedje.  

• Wanneer er kinderen buiten (willen) gaan spelen, dan vragen ze dit eerst aan een 

begeleidster. De kinderen plakken het kaartje met hun naam op het memobord. Een 

begeleidster gaat met hen mee naar buiten om toezicht te houden. Sommige kinderen 

mogen alleen buitenspelen, hiervoor hebben ouders een toestemmingsformulier getekend. 

• De kinderen mogen zelf speelgoed pakken. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor dit speelgoed 

en het opruimen en terugzetten ervan. 

• Bij zonnig weer worden de kinderen voor het buiten spelen ingesmeerd of smeren zij zichzelf 

(onder toezicht van de begeleiders) in. 

Ophaalmoment op de BSO 

• Ouders kunnen hun kind tussen 17.00 en 18:30 uur ophalen. Tot 18:15uur is er tijd voor een 
lange overdracht.  

• Op het moment dat een kind tijdens het ophaalmoment de ouder ziet, is de ouder 
verantwoordelijk voor het kind en dient hij toezicht op zijn eigen kind te houden. 

• Wanneer een kind meegenomen wordt moet de ouder het kind altijd even bij de 
begeleidsters afmelden. De kinderen geven de begeleiders ter afscheid een hand. 

• Jassen en schoenen van de kinderen worden in de hal aan en uit getrokken.  

• Wanneer een kind door iemand anders dan de ouders opgehaald wordt, moet dit altijd 
mondeling of telefonisch door de ouders doorgegeven worden. 
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Vakantie- en studiedagen 

• Bij vakantie- en studiedagen is de BSO geopend van 7.30 -18:30 uur.  

• De kinderen kunnen tijdens de vakanties worden gebracht tussen 7.30 en 9:30 uur.  

• Het is fijn wanneer alle kinderen er uiterlijk om 09:30 uur zijn, zodat er daarna gezamenlijk 

kan worden gestart met een activiteit. 

• Tijdens (vakantie)uitjes kan er gebruik worden gemaakt van de BSO bus. De ouders hebben 

toestemming gegeven om hun kind te vervoeren met de bus. 

Ruimtes 

Algemeen  

• De begeleidsters houden toezicht in de ruimtes waar de kinderen aanwezig zijn.  

• Er slingeren geen kleine voorwerpen op de grond. De kinderen en begeleidsters zijn hier 
beiden verantwoordelijk voor. 

• Het meubilair blijft zo veel mogelijk staan waar het staat.  

• Losse snoeren van lampjes, radio’s e.d. worden zo kort mogelijk gehouden en hoog 
opgeborgen. 

• Voor de vluchtuitgangen staan geen grote objecten. 
 

Entree en centrale hal  

• In de centrale hal wordt niet gerend of gestoeid. 
Leef- en speelruimtes 

• Er wordt niet in kasten geklommen of op tafels, stoelen of banken. 

• In de leef- en speelruimtes wordt niet gerend of gestoeid.  

• De banken/zitzakken zijn bedoeld om op te zitten en/of liggen, dit zijn dus ook geen 
stoeiplekken.  

• Kinderen mogen zelf speelgoed en/of een werkje uit de kast pakken wat binnen hun bereik 
staat. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het opruimen en terugzetten ervan. 

• Kinderen mogen zelf een boek uit de boekenkast pakken. Deze boeken zijn eigendom van de 
school en staan in de kast op de gang.  

• Het meubilair wordt regelmatig op scherpe onderdelen en splinters gecontroleerd. 
Bevindingen worden zo snel mogelijk gemeld. 

WC 

• Wanneer de kinderen naar de wc gaan dan zeggen ze dit even tegen een begeleidster.  

• Wanneer de wc bezet is, dan wachten kinderen op de gang totdat ze aan de beurt zijn. 
Kinderen gaan om de beurt naar de wc, niet samen. 

• Er wordt geen speelgoed meegenomen naar de wc.  

• Na het wc bezoek wassen de kinderen hun handen (met zeep). 
 
Speelzaal 

• De speelzaal mag worden gebruikt om in te spelen.  

• Hier mag worden gerend, gestoeid en gegild (tot op zekere hoogte). 

• Hier mag knotsbal gespeeld worden.  

• Er wordt geen materiaal gebruikt van school in de gymzaal (tenzij begeleidsters een activiteit 
voorbereiden en erbij zijn).  
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• De deur van de speelzaal blijft open en de lichten aan.  
 

Hygiëne en verzorging 

Algemeen 

• Er worden elke dag schone handdoeken, theedoeken en vaatdoeken neergelegd door de 
begeleidsters. 

• Bij de kranen (in de keuken en op de wc’s) hangt een handwas protocol. Er staan 
zeeppompjes bij de wastafels. De kinderen kunnen hier hun handen wassen, in elk geval voor 
eet- en drinkmomenten en na het wc bezoek. 

• In het lokaal staat een keukentje met aanrecht. De kinderen kunnen hier tissues en 
(schoonmaak)doekjes pakken.  

• In de inbouwkast in het lokaal liggen EHBO- en verzorgingsmiddelen. Deze kast is alleen 
toegankelijk voor begeleidsters. 
 

Keukenblok 

• Op de BSO wordt een hygiëne protocol gehanteerd. Informatie over dit protocol hangt in de 
keuken. 

• De keuken wordt wekelijks (extra) schoongemaakt door de begeleidsters. 

• De kinderen helpen mee in de keuken d.m.v. corvee diensten. 
 

Schoonmaak 

• De schoonmaak van het gebouw vindt plaats na de openingstijden. 

• Schoonmaakmiddelen staan hoog en kasten met schoonmaakmiddelen zijn dicht. 

• Er mag in het hele gebouw niet gerookt worden. 

• Sigaretten peuken mogen niet op het terrein gegooid worden. 

• Er worden op de BSO geen sterk geurende producten uit spuitbussen gebruikt waar kinderen 
bij zijn.  

• In de wc’s worden geen toiletblokjes en/of bleekmiddelen gebruikt.  
 

 

 

 

 

 

 

 



Bijlage 3 RIE actieplannen 

ACTIEPLAN VEILIGHEID Buitenschoolse opvang  
Montessori Kinderopvang Locatie Veenendaal  
Actieplan naar aanleiding van inventarisatie voorjaar 2019  
Voor het laatst bijgewerkt; voorjaar 2019  
Uitgevoerd door: Hoofdbegeleidster  

Fysieke veiligheid  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind krijgt vingers tussen de deur  B2  
Te nemen maatregel  
Kinderen omgaan met de deuren  
Afspraken maken met de kinderen over het gebruik van deuren.  
Verantwoordelijk  
Begeleidsters/ Locatiehoofd  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
We hebben met de kinderen duidelijke afspraken over het gebruik van de deuren. Zo weten zij dat er niet gespeeld mag worden voor, of in de directe omgeving van de 
deur. Dat ze een voor een door de deur gaan en de deur op een rustige manier gebruiken. Met de kinderen worden de regels rondom het gebruik van de 
deur regelmatig doorgenomen. Dit doen wij bijv. tijdens het tafelmoment, of wanneer we merken dat een herinnering nodig is.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt in aanmerking met glas en porselein  B2  
Te nemen maatregel;   
Kiezen van glazen en borden van lichter materiaal  
Kinderen leren omgaan met glas en porselein door afspraken te maken en kinderen hierop aan te spreken  
We eten en drinken altijd zitten aan tafel of op de stoel   
Verantwoordelijk  
Begeleidsters  
Locatiehoofd  
Kinderen  
Streefdatum  
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Dit is een continu proces  
Evaluatie  
We hanteren duidelijke afspraken over het gebruik van glas en porselein. Met twee handen dragen, blijven zitten tijdens het eten en drinken  
Ook weten kinderen wat te doen wanneer een glas of bord toch onverhoopt stuk valt op de grond.  
Door kinderen kennis te laten maken met het risico en hierop in te leren spelen leren zij ook oorzaak en gevolg herkennen. Het is niet erg dat iets stuk valt, maar als 
het gebeurt dan moeten we rustig blijven en netjes blijven zitten totdat de begeleidster het heeft opgeruimd.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kinderen veroorzaakt snee met een mes  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Alleen gebruiken onder begeleiding van de begeleidster  
Alleen gebruiken aan tafel of aanrecht  
Juiste snij techniek aanleren aan de kinderen  
Verantwoordelijk  
Begeleidsters  
Locatiehoofd  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
In de regel gaan er weinig glazen en borden stuk. De kinderen weten goed hoe te reageren en helpen elkaar hierbij.  
De begeleidsters blijft zich bewust van het risico en is hierop alert.    
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind glijdt uit over natte plek  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Kinderen lopen in de binnenruimte  
Natte plekken worden direct drooggemaakt  
Er wordt niet gedweild in het bijzijn van de kinderen, tenzij echt noodzakelijk (bijv. bij knoeien van melk of limonade)  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
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Evaluatie  
Kinderen wordt geleerd in de ruimtes te lopen, gebeurt dit niet dan worden zij hierop aangesproken door de begeleidsters.  
Met elkaar stemmen we continu de regels af over het binnenspelen.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kinderen verbranden zich aan hete radiatorbuizen.  A1, B1  
Te nemen maatregel  
De radiator staat maximaal afgesteld op stand 2. Dit is een lage stand, waardoor de verwarming niet te heet wordt.   
De verwarmingsbuizen lopen richting het plafond, de kinderen kunnen hier nauwelijks bij.  
Kinderen wordt geleerd dat zij niet aan de radiatorbuizen mogen komen.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
De buizen die niet afgedekt zijn gelden de regel dat de kinderen niet mogen spelen in deze buurt. Dit wordt verhinderd door meubilair wat we zodanig hebben neergezet 
dat het een barricade vormt voor de verwarmingsbuizen.   
Evaluatie  
Verwarmingen zijn afgedekt of worden verhinderd door meubilair. Kinderen kunnen niet rechtstreeks in contact komen met verwarmingen en/ of buizen.   
Kinderen blijven we attenderen niet te spelen nabij de buizen.   
 

Sociale veiligheid  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Pestprotocol  A2, B2  
Te nemen maatregel  
Het protocol onder de aandacht brengen bij begeleidsters, kinderen en ouders/ verzorgers.   
Bij de intake geven we aan dat dit protocol er is en dat ouders dit in kunnen zien.   
We leren de kinderen in de omgang met elkaar bijvoorbeeld; respect te hebben voor mens en omgeving. Dit zijn nomen en waarden.   
Bij fysiek geweld wordt er door de begeleidsters altijd een ongevallenformulier ingevuld. Dit wordt met regelmaat besproken met het team.  
Kinderen die meermaals fysiek geweld gebruiken naar andere kinderen of begeleidsters toe, krijgen een waarschuwing of worden zo nodig van de opvang verwijderd.   
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Ouders/verzorgers   
kinderen  
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Streefdatum  
Dit wordt jaarlijks en zo nodig herhaald. Kinderen die betrokken zijn of zich niet fijn voelen bij een bepaalde situatie nemen we apart en bespreken dit met hen en ouders/ 
verzorgers. Zo nodig wordt dit in groepsverband nog eens onder de loep genomen.   
In mei hebben we dit protocol onder de aandacht gebracht bij het team.  
Evaluatie  
Het team is bezig geweest met de normen en waarden van de kinderen, op verschillende manieren, zowel voor jonge als de oudere kinderen (0-12 jaar).  
Bij BSO- kinderen zijn er met de kinderen samen omgangsregel gemaakt. Deze zijn en blijven bespreekbaar onder en met de kinderen.   
Pesters en gepeste kinderen zijn in beeld bij begeleidsters en worden zo nodig begeleid.   
Een van de begeleidsters heeft zich verdiept in het protocol en houdt dit onder de aandacht bij het team.   
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Mogelijk geweld of zedendelict door een collega jegens een kind  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Het 4 ogen principe.   
Open communicatie binnen het team   
Document/ protocol grensoverschrijdend gedrag.   
Training team oktober 2018  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Adjunct - directeur  
Begeleidsters  
Streefdatum  
Dit is een continu proces, het protocol is in mei 2019 door alle medewerkers opnieuw doorgenomen.  
Op de trainingsdag van oktober 2018 is stil gestaan bij grensoverschrijdend gedraag  
Evaluatie  
Niet voorgekomen en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht.  
Teamleden zijn alerter geworden en durven elkaar zo nodig te bevragen. Meldcode is bekend en duidelijk. Hoofdbegeleidster is hierin aanspeekpunt.   
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Het 4 ogen principe.   
Document/ protocol grensoverschrijdend gedrag.   
Kinderen leren voor zichzelf op te komen en proberen problemen zelf op te lossen.   
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Indien oudere kinderen met jongere kinderen spelen moet er altijd toezicht zijn vanuit begeleidsters.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Niet voorgekomen en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht.  
Teamleden zijn alerter geworden en durven elkaar zo nodig om raad te vragen. Meldcode en protocol zijn bekend en duidelijk. Hoofdbegeleidster is hierin aanspeekpunt.  
We leren kinderen duidelijke grenzen aan te geven.   
Kinderen spelen altijd onder toezicht.   
Kinderen wordt geleerd om voor zichzelf op te komen en zich uit te spreken wanneer zij zich onveilig voelen of ergens mee zitten  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kindermishandeling  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Begeleidsters op de hoogte stellen van de procedure van de meldcode kindermishandeling.   
Het 4 ogen principe.   
Open communicatie in het team.   
Signalen noteren (onderbuikgevoelens)  
Document/ protocol meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.   
Betrokkenheid tonen naar kinderen toe, vertrouwensband opbouwen door de kinderen te respecteren en een luisterend oor te bieden. En doorvragen wanneer nodig.   
Kinderen leren voor zichzelf op te komen en proberen problemen zelf op te lossen.   
Indien oudere kinderen met jongere kinderen spelen moet er altijd toezicht zijn vanuit begeleidsters.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd/ begeleidsters  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Niet voorgekomen en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht.  
Teamleden zijn alerter geworden en noteren signalen naar aanleiding van de Scholings dag over dit onderwerp.   
Meldcode en protocol zijn bekend en duidelijk. Hoofdbegeleidster is hierin aanspeekpunt.  
We leren kinderen duidelijke grenzen aan te geven.   
Kinderen spelen altijd onder toezicht als het leeftijdsverschillen betreft.  
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Registratie wordt naar aanleiding van de Scholings dag gedaan, in de kind gegevens mappen bij de kinderen.   
Naar aanleiding van de Scholings dag zijn we kinderen gaan registeren die de aandacht verdienen omdat zij mogelijk signalen vertonen.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Vreemden (indringers) in en om de locatie  A1, B1  
Te nemen maatregel  
De hoofdingang is tijdens schooltijden open. Met elkaar zijn we alert op onbekende gezichten (team school, conciërge, team KDV/BSO/ schooldirectie).  
Voor en na schooltijd moeten bezoekers gebruik maken van de bel, wij kunnen dan door het raam zien of dit een bekende is.  
Bij ongewenst bezoek leggen wij contact met politie/ wijkagent. Deze lijnen zijn kort.   
In de huisregels staat vermeld dat begeleidsters goed moeten weten wie ze binnen kunnen en mogen laten.   
Het schoolplein is omringd door een hek  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Stagiaires  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Vooralsnog is dit niet voorgevallen. De bel is prettig voor en na schooltijd wanneer er minder mensen tegelijk aanwezig zijn op de locatie. Ook is de bel prettig in de herfst 
en winter periode wanneer het korter licht is.  

Gezondheid  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten of niezen van ander kind  
Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten of niezen van een begeleidster  

B2  

Te nemen maatregel  
Hygienebeleid  
Regels en afspraken m.b.t. ziektekiezen  
Omgang met hygiene op het gebied van verschonen, voedsel en buitenspelen  
Ouders dragen slofjes binnen de baby- en peutergroep om de jongste kinderen te beschermen tegen vuil van buiten  
Lokaal schoonmaken aan het eind van de dag m.b.h. stofzuiger en dweil.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Stagiaires  
Ouders  
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Streefdatum  
Dit is ene continu proces   
Evaluatie  
Het hygieneprotocol is doorgenomen in mei door alle medewerkers, de werkafspraken m.b.t. hygiene zijn ook onder de aandacht gebracht.  
Tijdens het teamoverleg van 6 juni bespreken we eventuele bijzonderheden zodat dit evt. aangepast kan worden.   
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen  B2  
Te nemen maatregel  
Het speelgoed wordt wekelijks, indien nodig vaker, schoongemaakt  
Extra alert zijn op speelmateriaal dat gemaakt is van stof of ander zacht materiaal, zoals verkleedkleding en knuffels.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Stagiaires  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend.  B2  
Te nemen maatregel  
Ouder vult altijd een toestemmingsformulier in  
Ouder legt uit aan minimaal 2 begeleidsters hoe medicatie toegediend hoort te worden  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Stagiaires  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
De maatregelen worden goed nageleefd.  
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Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt door aanraking vuil potje in contact met ontlasting/urine  B2  
Te nemen maatregel  
Potje na gebruik direct reinigen  
Potje na gebruik direct opbergen  
Verantwoordelijk  
Begeleidster  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Dit wordt goed nagestreefd.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind raakt onderkoeld/ oververhit  B2  
Te nemen maatregel  
Onderkoeld  
Kind draagt voldoende kleding t.o.v. het weer, zoals muts, sjaal, handschoenen  
Eventuele speeltijd inkorten  
Protocol voor gebruik van buitenbedjes  
  
Oververhit  
Hitte protocol  
Kinderen worden ingesmeerd  
Kind draagt kleding t.o.v. het weer  
Eventuele speeltijd inkorten en/of op een ander moment plannen  
Procotol voor gebruik buitenbedjes  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Afhankelijk van het seizoen bespreken we de benodigde protocollen in het teamoverleg. We hebben altijd zonnebrandcrème op de locatie en reserve 
kleding/mutsen/sjaals/handschoenen.  
We zijn met elkaar alert op het weer en stemmen dit onderling af.  
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Op de locatie in Veenendaal werken we nauw samen met de Montessorischool. Onze locatie is gehuisvest in de Montessorischool. Vanuit de klassen is er 
uitzicht op wat er in de ruimtes dagopvang van het kind centrum gebeurd. Regelmatig komt de directeur, conciërge of een van de leerkrachten bij ons 
binnen wandelen. Ook ouders van onze kinderen mogen buiten breng- en haal momenten binnen lopen op de locatie. Evenals dat de beroepskrachten bij 
elkaar ten alle tijden binnen kunnen lopen.   
We werken sinds januari 2017 met 2 beroepskrachten op de groep.   
De hoofleidster is wekelijks minimaal 2 dagdelen op de locatie om administratief werk te doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

ACTIEPLAN VEILIGHEID Kinderdagopvang  
Montessori Kinderopvang Locatie Veenendaal  
Actieplan naar aanleiding van inventarisatie voorjaar 2019  
Voor het laatst bijgewerkt; voorjaar 2019  
Uitgevoerd door: Hoofdbegeleidster  

Fysieke veiligheid  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind krijgt vingers tussen de deur  B2  
Te nemen maatregel  

 

Kinderen omgaan met de deuren  
Afspraken maken met de kinderen over het gebruik van deuren.  
Op de kdv groep zijn enkele vingersafes geplaatst  
Verantwoordelijk  
Begeleidsters/ Locatiehoofd  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
We hebben met de kinderen duidelijke afspraken over het gebruik van de deuren. Zo weten zij dat er niet gespeeld mag worden voor, of in de directe omgeving van de 
deur. Dat ze een voor een door de deur gaan en de deur op een rustige manier gebruiken. Met de kinderen worden de regels rondom het gebruik van de 
deur regelmatig doorgenomen. Dit doen wij bijv. tijdens het tafelmoment, of wanneer we merken dat een herinnering nodig is.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt in aanmerking met glas en porselein  B2  
Te nemen maatregel;   
Kiezen van glazen en borden van lichter materiaal  
Kinderen leren omgaan met glas en porselein door afspraken te maken en kinderen hierop aan te spreken  
We eten en drinken altijd zitten aan tafel of op de stoel   
Verantwoordelijk  
Begeleidsters  
Locatiehoofd  
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Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
We hanteren duidelijke afspraken over het gebruik van glas en porselein. Met twee handen dragen, blijven zitten tijdens het eten en drinken  
Ook weten kinderen wat te doen wanneer een glas of bord toch onverhoopt stuk valt op de grond.  
Door kinderen kennis te laten maken met het risico en hierop in te leren spelen leren zij ook oorzaak en gevolg herkennen. Het is niet erg dat iets stuk valt, maar als 
het gebeurt dan moeten we rustig blijven en netjes blijven zitten totdat de begeleidster het heeft opgeruimd.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kinderen veroorzaakt snee met een mes  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Alleen gebruiken onder begeleiding van de begeleidster  
Alleen gebruiken aan tafel of aanrecht  
Juiste snij techniek aanleren aan de kinderen  
Verantwoordelijk  
Begeleidsters  
Locatiehoofd  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
We vinden het belangrijk om de zelfstandigheid van kinderen te bevorderen. Om die reden leren we peuters, wanneer zij hieraan toe zijn, zacht fruit te snijden. Dit gebeurt 
altijd onder begeleiding van de groepsbegeleidster en met een boterham mes. Oudere peuters kunnen een scherp mes gebruiken, maar alleen onder begeleiding én 
wanneer zij hieraan toe zijn. De juiste snijtechniek wordt kinderen aangeleerd om risico’s te beperken.   
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind glijdt uit over natte plek  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Kinderen lopen in de binnenruimte  
Natte plekken worden direct drooggemaakt  
Er wordt niet gedweild in het bijzijn van de kinderen, tenzij echt noodzakelijk (bijv. bij knoeien van melk of limonade)  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
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Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Kinderen wordt geleerd in de ruimtes te lopen, gebeurt dit niet dan worden zij hierop aangesproken door de begeleidsters.  
Met elkaar stemmen we continu de regels af over het binnenspelen.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kinderen verbranden zich aan hete radiatorbuizen.  A1, B1  
Te nemen maatregel  
De radiator staat maximaal afgesteld op stand 2. Dit is een lage stand, waardoor de verwarming niet te heet wordt.   
De verwarming zelf heeft een ombouw, de buizen lopen richting het plafond, de kinderen kunnen hier niet bij.  
Daarnaast wordt de Kinderen geleerd dat zij niet aan de radiatorbuizen mogen komen. (In de overige toegankelijke ruimtes)  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
De buizen die niet afgedekt zijn gelden de regel dat de kinderen niet mogen spelen in deze buurt. Dit wordt verhinderd door meubilair wat we zodanig hebben neergezet 
dat het een barricade vormt voor de verwarmingsbuizen.   
Evaluatie  
Verwarmingen zijn afgedekt of worden verhinderd door meubilair. Kinderen kunnen niet rechtstreeks in contact komen met verwarmingen en/ of buizen.   
Kinderen blijven we attenderen niet te spelen nabij de buizen.   
  

Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Baby overlijdt aan wiegendood  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Begeleidsters zijn met elkaar alert op goede omstandigheden, zoals goede ventilatie, goede toedekking, goede ligging.  
Begeleidsters controleren (elkaar)regelmatig.  
Hiervoor is het beleid veilig slapen opgesteld. De begeleidsters zijn hiervan op de hoogte.  
Co2 melders op de slaapkamers  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
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Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Teamoverleg bespreken registratie co2 melders  
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind valt van grote hoogte (extra risico):  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Binnen het kinderdagverblijf kan het kind vallen van grote hoogte uit bijv. de kinderstoel, van het verschoonmeubel of uit bed.   
Hiervoor hebben wij een beleid opgesteld.   
Wanneer een kind in de kinderstoel zit, zit er altijd een begeleidster bij het kind.   
Het kind wordt nooit alleen achtergelaten op het verschoonmeubel en het bedje wordt altijd extra gecontroleerd bij de sluiting. (Door een andere medewerker)  
Dit laatste is opgenomen in het beleid veilig slapen.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Kinderen wordt geleerd hoe ze de stoel en verschoonmeubel veilig kunnen gebruiken, gebeurt dit niet dan worden zij hierop aangesproken door de begeleidsters.  
Met elkaar stemmen we continu de regels af over het gebruik en het controleren van elkaar en de meubels.  
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind valt van de montessori-trap  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Afhankelijk van de samenstelling van de groep wordt er gehandeld.   
In de basis ligt er onder de trap een dun kleed.  
Daarbij begeleiden we de jonge dreumes die op onderzoek uitgaat op het gebruik van de trap.   
De plek van de trap is zodanig dat die zichtbaar is in de hele ruimte.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
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Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Kinderen wordt geleerd hoe de trap veilig te gebruiken, gebeurt dit niet dan worden zij hierop aangesproken door de begeleidsters.  
Met elkaar stemmen we continu de regels af over het binnenspelen, dus ook het gebruik van de trap.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind stikt in stukje eten  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Altijd kleine stukjes aanbieden.   
Het eetmoment op het kinderdagverblijf is altijd samen met de groepsbegeleidster zodat zij direct kan handelen.  
Tijdens de jaarlijkse EHBO-cursus wordt het onderdeel verstikking behandeld.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Stukken fruit en groente klein snijden; Snack tomaatjes en druiven ook een keer doormidden snijden.  
  

Beschrijving veiligheidsrisico  
Ventilatie slaapkamer  
Te nemen maatregelen  

• Stopcontacten uitgebreid voor co2 meters  

• C2 meters geplaatst  

• Meting gedaan  

• Verschil tussen beide kamers opgemeten  

• Beide meters in 1 kamer om afwijkingen te onderzoeken bij de meters  

• Ventilatieruimte onder de deur vergroot  

• Roosters volledig opengezet en schoongemaakt  

• Contact opgenomen met installateur van de school, 4 juni 2019  

• Contact opgenomen met plaatselijke installateur om sneller te kunnen handelen  

• 20-5-2019, installateur is langs geweest voor een schouw  
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• 24-5-2019, luchtkanalen geïnspecteerd, m.n. ventilatie/zuigkracht  

• 27-5-2019 Plaatsen van ander ventilatierooster om capaciteit van luchttoevoer/afzuiging tweede slaapkamer te verhogen   

• Aanbrengen extra ventilatie rooster wordt nog in overweging gehouden  

Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Dit porces wordt grondig in de gaten gehouden en doorlopens gecontroleerd.  

Sociale veiligheid  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Pestprotocol  A2, B2  
Te nemen maatregel  
Het protocol onder de aandacht brengen bij begeleidsters, kinderen en ouders/ verzorgers.   
Bij de intake geven we aan dat dit protocol er is en dat ouders dit in kunnen zien.   
We leren de kinderen in de omgang met elkaar bijvoorbeeld; respect te hebben voor mens en omgeving. Dit zijn normen en waarden.   
Bij fysiek geweld wordt er door de begeleidsters altijd een ongevallenformulier ingevuld. Dit wordt met regelmaat besproken met het team.  
Kinderen die meermaals fysiek geweld gebruiken naar andere kinderen of begeleidsters toe, krijgen een waarschuwing of worden zo nodig van de opvang verwijderd.   
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Ouders/verzorgers   
kinderen  
Streefdatum  
Dit wordt jaarlijks en zo nodig herhaald. Kinderen die betrokken zijn of zich niet fijn voelen bij een bepaalde situatie nemen we apart en bespreken dit met hen en ouders/ 
verzorgers. Zo nodig wordt dit in groepsverband nog eens onder de loep genomen.   
In mei hebben we dit protocol onder de aandacht gebracht bij het team.  
Evaluatie  
Het team is bezig geweest met de normen en waarden van de kinderen, op verschillende manieren, zowel voor jonge als de oudere kinderen (0-12 jaar).  
Bij BSO- kinderen zijn er met de kinderen samen omgangsregel gemaakt. Deze zijn en blijven bespreekbaar onder en met de kinderen.   
Pesters en gepeste kinderen zijn in beeld bij begeleidsters en worden zo nodig begeleid.   
Een van de begeleidsters heeft zich verdiept in het protocol en houdt dit onder de aandacht bij het team.   
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Mogelijk geweld of zedendelict door een collega jegens een kind  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Het 4 ogen principe.   
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Open communicatie binnen het team   
Document/ protocol grensoverschrijdend gedrag.   
Training team oktober 2018  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Adjunct - directeur  
Begeleidsters  
Streefdatum  
Dit is een continu proces, het protocol is in mei 2019 door alle medewerkers opnieuw doorgenomen.  
Op de trainingsdag van oktober 2018 is stil gestaan bij grensoverschrijdend gedraag  
Evaluatie  
Niet voorgekomen en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht.  
Teamleden zijn alerter geworden en durven elkaar zo nodig te bevragen. Meldcode is bekend en duidelijk. Hoofdbegeleidster is hierin aanspeekpunt.   
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
(Seksueel) grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Het 4 ogen principe.   
Document/ protocol grensoverschrijdend gedrag.   
Kinderen leren voor zichzelf op te komen en proberen problemen zelf op te lossen.   
Indien oudere kinderen met jongere kinderen spelen moet er altijd toezicht zijn vanuit begeleidsters.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Niet voorgekomen en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht.  
Teamleden zijn alerter geworden en durven elkaar zo nodig om raad te vragen. Meldcode en protocol zijn bekend en duidelijk. Hoofdbegeleidster is hierin aanspeekpunt.  
We leren kinderen duidelijke grenzen aan te geven.   
Kinderen spelen altijd onder toezicht.   
Kinderen wordt geleerd om voor zichzelf op te komen en zich uit te spreken wanneer zij zich onveilig voelen of ergens mee zitten  
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Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kindermishandeling  A1, B1  
Te nemen maatregel  
Begeleidsters op de hoogte stellen van de procedure van de meldcode kindermishandeling.   
Het 4 ogen principe.   
Open communicatie in het team.   
Signalen noteren (onderbuikgevoelens)  
Document/ protocol meldcode kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag.   
Betrokkenheid tonen naar kinderen toe, vertrouwensband opbouwen door de kinderen te respecteren en een luisterend oor te bieden. En doorvragen wanneer nodig.   
Kinderen leren voor zichzelf op te komen en proberen problemen zelf op te lossen.   
Indien oudere kinderen met jongere kinderen spelen moet er altijd toezicht zijn vanuit begeleidsters.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd/ begeleidsters  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Niet voorgekomen en wordt jaarlijks onder de aandacht gebracht.  
Teamleden zijn alerter geworden en noteren signalen naar aanleiding van de Scholings dag over dit onderwerp.   
Meldcode en protocol zijn bekend en duidelijk. Hoofdbegeleidster is hierin aanspeekpunt.  
We leren kinderen duidelijke grenzen aan te geven.   
Kinderen spelen altijd onder toezicht als het leeftijdsverschillen betreft.  
Registratie wordt naar aanleiding van de Scholings dag gedaan, in de kind gegevens mappen bij de kinderen.   
Naar aanleiding van de Scholings dag zijn we kinderen gaan registeren die de aandacht verdienen omdat zij mogelijk signalen vertonen.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Vreemden (indringers) in en om de locatie  A1, B1  
Te nemen maatregel  
De hoofdingang is tijdens schooltijden open. Met elkaar zijn we alert op onbekende gezichten (team school, conciërge, team KDV/BSO/ schooldirectie).  
Voor en na schooltijd moeten bezoekers gebruik maken van de bel, wij kunnen dan door het raam zien of dit een bekende is.  
Bij ongewenst bezoek leggen wij contact met politie/ wijkagent. Deze lijnen zijn kort.   
In de huisregels staat vermeld dat begeleidsters goed moeten weten wie ze binnen kunnen en mogen laten.   
Het schoolplein is omringd door een hek  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
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Stagiaires  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Vooralsnog is dit niet voorgevallen. De bel is prettig voor en na schooltijd wanneer er minder mensen tegelijk aanwezig zijn op de locatie. Ook is de bel prettig in de herfst 
en winter periode wanneer het korter licht is.  

Gezondheid  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten of niezen van ander kind  
Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten of niezen van een begeleidster  

B2  

Te nemen maatregel  
Hygienebeleid  
Regels en afspraken m.b.t. ziektekiezen  
Omgang met hygiene op het gebied van verschonen, voedsel en buitenspelen  
Ouders dragen slofjes binnen de baby- en peutergroep om de jongste kinderen te beschermen tegen vuil van buiten  
Lokaal schoonmaken aan het eind van de dag m.b.h. stofzuiger en dweil.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Stagiaires  
Ouders  
Streefdatum  
Dit is ene continu proces   
Evaluatie  
Het hygieneprotocol is doorgenomen in mei door alle medewerkers, de werkafspraken m.b.t. hygiene zijn ook onder de aandacht gebracht.  
Tijdens het teamoverleg van 6 juni bespreken we eventuele bijzonderheden zodat dit evt. aangepast kan worden.  Ook zal de kiddy app in het 
teamoverleg geintroduceerd worden.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen  B2  
Te nemen maatregel  
Het speelgoed wordt wekelijks, indien nodig vaker, schoongemaakt  
Extra alert zijn op speelmateriaal dat gemaakt is van stof of ander zacht materiaal, zoals verkleedkleding en knuffels.  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
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Begeleidsters  
Stagiaires  
Kinderen  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend.  B2  
Te nemen maatregel  
Ouder vult altijd een toestemmingsformulier in  
Ouder legt uit aan minimaal 2 begeleidsters hoe medicatie toegediend hoort te worden  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Stagiaires  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
De maatregelen worden goed nageleefd.  
  
Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind komt door aanraking vuil potje in contact met ontlasting/urine  B2  
Te nemen maatregel  
Potje na gebruik direct reinigen  
Potje na gebruik direct opbergen  
Verantwoordelijk  
Begeleidster  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Dit wordt goed nagestreefd.  
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Beschrijving veiligheidsrisico  Urgentiecode  
Kind raakt onderkoeld/ oververhit  B2  
Te nemen maatregel  
Onderkoeld  
Kind draagt voldoende kleding t.o.v. het weer, zoals muts, sjaal, handschoenen  
Eventuele speeltijd inkorten  
Protocol voor gebruik van buitenbedjes  
Oververhit  
Hitte protocol  
Kinderen worden ingesmeerd  
Kind draagt kleding t.o.v. het weer  
Eventuele speeltijd inkorten en/of op een ander moment plannen  
Procotol voor gebruik buitenbedjes  
Verantwoordelijk  
Locatiehoofd  
Begeleidsters  
Streefdatum  
Dit is een continu proces  
Evaluatie  
Afhankelijk van het seizoen bespreken we de benodigde protocollen in het teamoverleg. We hebben altijd zonnebrandcrème op de locatie en reserve 
kleding/mutsen/sjaals/handschoenen.  
We zijn met elkaar alert op het weer en stemmen dit onderling af.  
  
Op de locatie in Veenendaal werken we nauw samen met de Montessorischool. Onze locatie is gehuisvest in de Montessorischool. Vanuit de klassen is er 
uitzicht op wat er in de ruimtes dagopvang van het kind centrum gebeurd. Regelmatig komt de directeur, conciërge of een van de leerkrachten bij ons 
binnen wandelen. Ook ouders van onze kinderen mogen buiten breng- en haal momenten binnen lopen op de locatie. Evenals dat de beroepskrachten bij 
elkaar ten alle tijden binnen kunnen lopen.   
We werken sinds januari 2017 met 2 beroepskrachten op de groep.   
De hoofleidster is wekelijks minimaal 2 dagdelen op de locatie om administratief werk te doen.  

 

 

 


