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Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan veiligheid en gezondheid van kinderdagverblijf ’t Zonnetje. Met 

behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op de groep werken. Met als 

doel de kinderen en leidster(s) een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving 

te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen grote risico’s met ernstige gevolgen en 

leren omgaan met kleine risico’s.  

Dit beleidsplan is tot stand gekomen aan de hand van de huidige protocollen, risicomonitor 

en huidige manier van werken. De pedagogisch medewerkers hebben hieraan meegedacht 

tijdens teamvergaderingen en werkoverleggen. Tijdens elk teamvergaderingen en 

werkoverleggen wordt er besproken over het beleidsplan veiligheid en gezondheid met de 

pedagogisch medewerkers en wordt elk jaar geëvalueerd. Wanneer er wijzigingen zijn 

gedurende het jaar 2020, zal het beleidsplan veiligheid en gezondheid worden aangepast, 

zodat deze actueel blijft. 

 

Missie en Visie 
 

Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje staat voor kleinschalige kinderopvang waarin we als team een 

belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging  van kinderen in de 

leeftijd van 0-4 jaar. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende 

soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef-en 

speelomgeving vormt de basis van dit alles.  

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien 

van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De 

belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 

- Het bewustzijn van mogelijke risico’s   

- Het voeren van een goed beleid op grote risico’s 

- Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.  

Dit alles met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd 

kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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Grote risico’s 
 
Fysieke Veiligheid 
 
Verstikking: 
 

- Wij eten altijd gezamenlijk. Leidster houdt toezicht en zorgen ervoor dat de kinderen niet 
proppen. 

 
- Als de kinderen naar bed gaan doen we elastiekjes, haarspeldjes en sieraden uit. 

 
- Koord bij de speen halen we er af als het gevaarlijk is. 

 
- Kleine speelgoed gooien wij weg en controleren regelmatig. 

 
- Kinderen wordt geleerd dat ze geen materiaal in hun mond stoppen. 

 
- Spenen kunnen afgebeten worden door de kinderen.  

Wij controleren het regelmatig of dat er geen scheurtjes in de speen zit, gevaar voor 
verstopping. Als dat het geval is geven wij het door aan de ouders voor een nieuwe speen. 

 
Vallen: 
 

- De bedden zijn voorzien van een dakje en sluitingen. Leidsters controleren of de sluitingen 
goed dicht zijn. 

 
- De box is volgens de veiligheidseisen, de hoogte daarvan is te hoog om er uit te klimmen. 

 
- De box moet op slot zodra het kind er in ligt. 

 
- Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan.  

Speelgoed waar kinderen op kunnen staan uit de box halen.  
Oudere kinderen niet in de box zetten. 

 
- Kinderen kunnen niet zelf in de kinderstoel. 

Kinderen worden vast gemaakt met een tuigje. 
 

- Aankleedtafel is tegen het muur op de groep.  
Kinderen worden nooit alleen gelaten op de aankleedtafel. 

 
- Er mag niet gerend worden op de groep. 

Het kind bezeert zich aan speelgoed. 
 

- Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep. 
Wij controleren regelmatig of er kleine of scherpe speelgoedjes onderdelen zijn en gooien het 
weg (zie veiligheid protocol). 
 

- Vingers tussen de deur.  
Alle deuren zijn beveiligd met een deurstrip. 
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- Kind valt door het raam. 
Dit is bij ons gesloten. De ramen zijn kind veilig. 

 
- Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair. 

Wij controleren alle meubels of er scherpe of kapotte stukken zijn. Verwijderen het gelijk of 
laten het maken door een monteur. 

 
- Schoonmaakmiddelen zijn niet aanwezig op de groep. Deze staan in de keuken. 

De kinderen kunnen geen zalf, luiers en luierdoekjes pakken omdat deze hoog staan. 
 

- Tassen en jassen zijn buiten bereik van de kinderen. 
 

- Er zijn geen planten op de groep. 
 

- Medicijnen die worden mee gegeven door ouders worden in de koelkast opgeborgen (zie 
medicijnen formulier). 

 
- Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze zijn 

afgesloten om te voorkomen dat de kinderen er niet bij kunnen. 
 

Verbranding: 
 

- Kinderen kunnen nooit zonder toezicht naar de hal (keuken). 
 

- Warme dranken mogen niet op de tafel of waar de kinderen bij zijn. 
 

- Kinderen kunnen niet bij de verwarming, omdat deze omkappingen heeft. 
 

- Stopcontacten zijn beveiligd. 
Voorkomen dat de kinderen niet met vingers er in kunnen. 

 
- Met warm weer petje of T-shirt dragen. 

 
- Kinderen onder schaduw doek als we buiten spelen en goed insmeren met zonnecrème. Met 

te warm weer blijven we binnen (zie hitte protocol). 

 
Wiegendood: 
 

- Baby’s slapen met slaapzak. 
 

- De slaapkamer is op goede temperatuur kinderen worden aangekleed met hun eigen pyjama. 
 

- De kinderen worden om de half uur gecontroleerd. 
 

- Baby’s slapen altijd op de rug. (zie protocol wiegendood). 
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Sociale veiligheid 

 
Vermissing: 
 

- Wij werken met aanwezigheidslijsten hier wordt bij binnenkomst / weggaan tijdstip 
genoteerd. 

 
- Tijdens buiten spelen is altijd een leidster aanwezig. 

schutting wordt altijd op slot gezet. 
 

- Bij uitstapjes wordt er een draaiboek gemaakt. En ter plekke nakijken of er gevaar is. 
 

- Zonder toestemming van de ouder(s) wordt een kind nooit aan een ander persoon  
(dan afgesproken) meegegeven. 

 

Brandveiligheid 
 

- We controleren alles regelmatig, zodat er geen brand kan ontstaan. 
 

- Geen kaarsen op de groep. 
 

- Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden regelmatig gecontroleerd volgens 
de wettelijke eisen. 

 
- Op de groep is er altijd medewerker aanwezig met een EHBO certificaat. 

 
Gezondheid 
 
Ziektekiemen: 

 
Er is altijd een risico om ziektekiemen te verspreiden. De pedagogisch medewerkers van 
kinderdagverblijf ’t Zonnetje houden zich aan de voorschriften over persoonlijke hygiëne zoals 
omschreven: 
 
Was regelmatig je handen, maar in ieder geval; 
 

- bij het aanraken van voedsel 
- voor het eten of helpen met eten 
- voor wondverzorging 
- voor het aanbrengen van zalf of crème 
- na hoesten, niezen en snuiten 
- na toiletgebruik 
- na het verschonen van een kind 
- na het afvegen van de billen van een kind 
-  na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed 
- na contact met vuile was of afval 

 
Ten aanzien van de gezondheid van kinderen heeft Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje de volgende risico’s 
omschreven als grote risico’s:  
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Meest voorkomende infecties zijn: 
 

- Gastro enteritis (diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen = kruisbesmetting).  
- Voedselinfectie of voedselvergiftiging   
- Infectie via water (legionella).  
- Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard 
- Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus) 

 
Genomen maatregelen om bovenstaande infecties te voorkomen zijn; 
 

Handen wassen 

- Handen worden met water en vloeibare zeep gewassen 

- De zeep wordt over de gehele handen verdeeld 

- Handen worden na het wassen goed schoongespoeld 

- Handen worden met een schone handdoek (of papier) gedroogd 

- Bij zichtbare verontreiniging en minimaal elk dagdeel wordt een schone handdoek gebruikt 

- De kraam (handcontactpunt) wordt minimaal dagelijks gereinigd 

- Zieke medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne 

- Zieke medewerkers die terug zijn van vakantie bespreken de ernst van de zieke met de 

leidinggevende alvorens men de werkzaamheden hervat. 

Handen wassen kinderen 

- Pedagogische medewerkers zien er op toe dat kinderen na ieder toiletbezoek hun handen 

wassen 

- Aan kinderen wordt geleerd hun handen goed te wassen 

- Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen altijd vloeibare handzeep gebruiken 

- Kinderen drogen hun handen met wegwerpdoekjes of schone handdoek 

 
Pus of Vocht uit blaasjes/wondjes 

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

- Wondjes worden afgedekt met een water afstotende pleister 

- 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 

- Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen 

het gebruiken 

- Zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek 

- Er wordt voorkomen dat een kind met een koortslip anderen zoent 

- Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne 

besteed. 
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Hoesten en Niezen 

 
- Pedagogische medewerkers dragen zorg voor een goede hoesthygiëne (handen voor mond bij 

het hoesten en niezen en niet in de richting van een kind niezen of hoesten) 
- Kinderen worden er op gewezen dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond 

moeten houden 
- Aan kinderen word geleerd tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het hoofd te 

– buigen 
- kinderen moeten de handen wassen, als blijkt dat de handen na het hoesten of niezen 

zichtbaar vuil zijn. 
- Pedagogische medewerkers zien er op toe dat kinderen met snottebellen hun neus snuiten 
- Voor ieder kind wordt per keer een schone papieren of washand gebruikt 

 
Spuugdoekjes en Washandjes 
  

- Ieder kind gebruikt een schoon spuugdoekje/slabber 

- Doekjes/slabber worden meteen na gebruik opgeruimd 

- Gebruikte washandjes worden direct opgeruimd of weggegooid 

Verschonen 
     

- Vuile luiers worden direct weggegooid 

- De verschoonplek wordt na ieder kind gereinigd of er wordt steeds een nieuwe onderlegger             

gebruikt 

- Het aankleedkussen wordt vervangen zodra het tijk beschadigingen vertoont 

Voedsel voorbereiden 
 

- Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen 

- Voedsel wordt in een schone omgeving bereid 

- Er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt 

- Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75 C in de kern verhit 

- Restjes worden niet hergebruikt 

- Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast opgeborgen 

- Gekoelde producten worden onder 7 C bewaard 

- Zuigeling producten worden onder 4 C bewaard 

- Een interne verbruik datum wordt na de ontvangst, de bereiding of het ontdooien van                           

producten genoteerd 

- Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald 

- Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn geweest worden 

weggegooid 

- De houdbaarheidsdatum van producten wordt voor ieder gebruik gecontroleerd 

- Spenen worden dagelijks een minuut uitgekookt- baby’s tot 7 maanden 

- Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen 

- Kinderen hebben per maaltijd hun eigen servies en bestek 

- Afval wordt in afgesloten afvalbakken weggegooid. De afvalbakken worden dagelijks 

leeggemaakt. 
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- De vaatdoek na gebruik met heel stromend water wordt uitgespoeld 

- Bij zichtbare verontreiniging, na vuile kluisjes en minimaal elk dagdeel een schone 

hand/vaatdoek wordt gepakt. 

- Ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen die langer 

dan 30 minuten buiten de koelkast zijn geweest. 

Fopspenen 
 

- Fopspenen worden minimaal wekelijks uitgekookt 

- Ieder kind heeft een eigen herkenbare fopspeen 

- Fopspenen worden gescheiden van elkaar opgeborgen in een afgesloten bakje met naam 

- Fopspenen worden in schone bakjes in de koelkast opgeborgen 

 
Slaapruimte 
    

- Kinderen slapen op een eigen onderlaken 

- Zichtbaar vuil beddengoed direct wordt verschoond 

- Dekbedden en dekens worden minimaal een keer per week gewassen 

- Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen eigen slaapzakjes hebben  

- Beddengoed wordt bij iedere wisseling van kinderen verschoond of het beddengoed wordt 

apart bewaard in een kind gebonden mandje en wekelijks gewassen 

Speelgoed 

- Speelgoed wordt in afgesloten kasten (stofvrij) opgeborgen of de open kasten met  
speelgoed zijn stofvrij 

- Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd  

- Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt dagelijks gereinigd 

- Er wordt alleen eenvoudig te reinigen speelgoed gebruikt  

- Groepsleiding vervangt beschadigd speelgoed direct  

- Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden 

- Knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen 

- Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op 60 C gewassen kunnen 

worden of speelgoed en knuffels die op 40 C gewassen worden, worden na het wassen in de 

droger gedroogd. 

- Wanneer zieke kinderen (met bijvoorbeeld een koortslip) met de knuffels voor algemeen   

gebruik spelen, worden de knuffels direct gewassen 

- Speelgoed dat niet in de mond genomen wordt, worden maandelijks gereinigd 

- De verkleed kleren worden op 40 C gewassen met het langste programma 

- Verkleed kleren worden maandelijks gewassen 

- Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de kleren extra gewassen 
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Dieren en ongedierte 

- Kieren en naden worden afgedicht waardoor plaagdieren uit het gebouw geweerd worden 

- Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden opgeruimd 

- Afval (buiten) wordt in gesloten containers of zakken opgeborgen 

- Uitwerpselen van ongedierte worden direct opgeruimd 

- Pedagogische medewerkers zijn alert op het voorkomen dat kinderen door een dier gebeten 

of gekrabd worden ( tijdens voeren en aaien) 

- Bij bezoek aan dieren is er steeds voldoende begeleiding aanwezig 

- Als dieren gevoerd worden, let de pedagogische medewerker op dat dit voorzichtig           

gebeurt. 

Potjes 
 

- Potjes worden meteen na gebruik gereinigd  

- Potjes worden buiten bereik van kinderen opgeborgen 

Lawaai 
  

- Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen wordt 
- Bij geluidsoverlast worden passende maatregelen genomen 

 
Dieren en kinderboerderij 
 

- Dieren worden alleen toegelaten na overleg met de ouders 
(vanwege allergie voor huisdieren) 

- Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders 
- Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen na contact met dieren hun handen wassen 

 
Schoonmaken 
 

- Als er in het bij zijn van kinderen wordt gestofzuigd met een stofzuiger zonder HEPA-filter,  
worden de ramen wijd opengezet 

- Bij handmatig stofwissen worden stofbindende doeken gebruikt 
- Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen wijd  

opengezet 
- Handen worden gewassen na het schoonmaken 

 
Binnenmilieu 
         

- Ramen of ventilatieroosters zijn geopend of de mechanische ventilatie staat voldoende  
hoog 

- Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar vuil 
- Ventilatieroosters worden vrij gehouden 
- Er wordt extra geventileerd tijdens bewegingsspelletjes 
- Tijdens het gebruik van een stofzuiger of droge wisser wordt gelucht 
- De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en is in de verblijfsruimte niet lager  

dan  17 C 
- Er wordt niet geveegd waar kinderen zijn 
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- De temperatuur in de verblijfsruimte wordt op 20 C ingesteld en het ventilatiegedrag wordt  
aangepast wanneer de temperatuur oploopt 

- Tijdens het opmaken van bedden en het op vouwen van was goed worden de ramen wijd 
open gezet 

- De ramen en deuren worden wijd open gezet, als de temperatuur binnen oploopt boven  
de 25 C 

- Op warme dagen ’s nachts wordt geventileerd om het gebouw af te koelen 
- De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd en ligt tussen de 30 % en 70 % 
- In de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer dan 5 graden  

voorkomen 
- Textiel wordt op minimaal 40 C gewassen 
- Er worden alleen vloerkleed gebruikt die makkelijk te reinigen zijn 
- Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) wordt van een mijten werende hoes  

voorzien  
- In ruimtes met kinderen worden geen spuitbussen ( verf, haarlak en luchtverfrissers  

gebruikt 
- Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt 
- Er worden geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met 

oplosmiddelen gebruikt 
- Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar kinderen bij zijn 
- Na verfwerkzaamheden wordt extra gelucht tot de verf lucht verdwenen is 
- Er worden geen sterk geurende producten gebruikt 
- Kinderen worden toegang tot ruimtes waar gerookt word verboden 
- Verontreinigde lucht komt niet via de ventilatievoorzieningen in de binnenruimte terecht 
- Luchtfilters van een mechanische luchttoevoer worden periodiek vervangen volgens de  

gebruiksaanwijzing 
- Er wordt ventilator gebruikt in binnen en ruimtes waar de temperatuur oploopt boven de  

25 C graden 
 
Buitenmilieu 
 

- Er worden geen planten aangeschaft die allergeen stuifmeel verspreiden en een sterke geur  
hebben 

- Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen beschermende kleiding dragen bij wandelingen in 
bossen 

- Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben  
gespeeld 

- Teken worden z.s.m. verwijderd ,met de hulp van een teken pincet of teken lepel 
- Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren 
- Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd 
- In de buitenruimte wordt zoet eten en drinken beperkt 
- Plakkerige handen en monden worden bij buiten spelende kinderen direct schoongemaakt 
- Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond  

of keel terecht komt 
- Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen niet te lang in de zon spelen 
- Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt 
- Bij extreme hitte wordt het spel aangepast, zodat grote inspanning wordt vermeden 
- Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden 
- De pedagogische medewerker ziet er op toe dat kinderen hun handen wassen na het spelen  

in het zand 
- Kinderen worden van begin mei tot eind september op alle dagen dat het zonnig of half  

bewolkt is ingesmeerd; ook als ze in de schaduw spelen 
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- Er wordt voor kinderen anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van ten minste 30 en  
het middel beschermt zowel tegen UV-a-straling als tegen UV-b-straling 

- Kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd 
- Kinderen onder de twaalf maanden worden niet aan direct zonlicht blootgesteld 
- Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er in de schaduw spelen gespeeld 
- Er wordt op toegezien dat kinderen zoveel mogelijk een T-shirtje en een zonnehoedje  

dragen als ze buiten spelen 
- Bij extreem lage temperaturen wordt de duur van het buiten spelen beperkt 
- Er wordt voor goede kleding gezorgd als het erg koud is 

 
Medicatie 
 

- Indien een kind medicatie inneemt, neemt 1 medewerker de verantwoordelijkheid hiervoor  
zodat dubbele toediening wordt voorkomen 

- Misverstanden worden voorkomen door een schriftelijke overdracht 
- Er wordt afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn twee keer wordt  

toegediend 
- Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter verstrekt 
- Voor het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen 
- Er wordt een medisch dossier van kinderen gehanteerd en betrokkenen zijn op de hoogte  

van de inhoud van de dossiers 
- Gezondheidskenmerken en bijzonderheden op dit vlak worden in het dossier van het kind  

vastgelegd 
- Er worden alleen medicamenten verstrekt worden die al eerder thuis verstrekt zijn 
- Er wordt gewerkt met een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als gevolg  

van verstrekking een geneesmiddel/ zelfzorgmiddel 
- Er wordt vastgelegd welke huisarts een kind heeft 
- Er is een afspraak gemaakt met een huisarts in de buurt, zodat in geval van calamiteiten  

hierop teruggevallen kan worden 
- Medicijnen worden in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum bewaard 
- De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd 
- Medicijnen worden zo nodig in de koelkast bewaard 
- Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen op doktersadvies verstrekt 
- Er wordt voor elk kind een ‘medisch’ dossier bijgehouden 
- De dossiers worden actueel gehouden 
- Gegevens over allergieën en vaccinaties worden in het dossier opgenomen 
- Er zijn schriftelijke instructies voor medicijnenvertrekking opgesteld 
- Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische handelingen  

uitbesteed aan bijvoorbeeld de thuiszorg 
- Er worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt 
- De thermometer wordt na ieder gebruik met water en zeep gereinigd 
- De thermometer wordt voor en na ieder gebruik met alcohol 70% gedesinfecteerd 
- Er wordt aandacht besteed aan een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf 
- Er worden spatels, vingercondooms of rubber handschoenen gebruikt worden bij het 

gebruiken van crème of zalf 
- Er wordt geen zalf uit potjes gebruikt, maar uit tubes of wegwerpflacons 
- Indien nodig wordt voorkomen dat honden + katten toegang hebben tot de zandbak 
- Er wordt voorkomen dat kinderen eten of drinken in de zandbak. 
- Indien nodig worden uitwerpselen van honden + katten met ruim zand uit de zandbak  

geschept 
- Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden  

aangetroffen, die er langer dan 3 weken in hebben gelegen 
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Bloed 
    

- Groepsleiding wast voor- en na wondverzorging de handen 
- Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn  

vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen 
- Gemorst bloed wordt met handschoenen aan verwijderd 
- De ondergrond wordt met water en zeep schoongemaakt 
- Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en na gedroogd  
- Het oppervlak wordt met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd 
- Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt 
- Pleisters worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld 
- Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60 C gewassen 
- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de 

bedrijfsarts, huisarts of GGD. 

Vier-ogen principe 
 
Het vier-ogen principe is geïntroduceerd door de Commissie Gunning en treedt 1 juli 2013 in werking. 
Hiermee wordt het voor dagopvang verplicht. Dit betekent niet dat er continu iemand moet meekijken 
of meeluisteren, maar dat elk moment de reële kans bestaat dat er een volwassene meekijkt of 
meeluistert. Het vier-ogenprincipe houdt daarom ook niet in dat er op een groep kinderen altijd twee 
pedagogisch medewerkers moeten zijn. 
 
Kinderdagverblijf ’t Zonnetje geeft op de volgende wijze invulling aan dit principe. 

 
Het bieden van veiligheid: 
 
Bij Kinderdagverblijf ’t Zonnetje besteden we veel aandacht aan het werken van het groepsgevoel, de 
band tussen de kinderen en de pedagogisch medewerkers onderling. We luisteren goed naar wat er 
bij de kinderen leeft en nemen hen en hun emoties serieus. Hierdoor ontstaat er een 
vertrouwensrelatie. Vanuit deze basis streven wij ernaar om het kind zoveel mogelijk geborgenheid en 
veiligheid te beiden. We bieden zoveel mogelijk een vaste structuur en geven grenzen aan. Dit geeft 
duidelijkheid en rust. 

 
 Fysieke ruimtes: 
 

- Groepsruimte: dit bestaat uit één groep (verticale groep) 
- Slaapruimte: is voorzien van een babyfoon 
- Buitenruimte: Wij gaan met de gehele groep naar buiten, daarom is er altijd een pedagogisch 

medewerker buiten. Voor het vier-ogen principe is er altijd een medewerker bij. 

 
Ramen 
 
Alle ruimtes zijn voorzien van hoge ramen, de groep beschikt grote ramen waardoor makkelijk van 
buiten naar binnen gekeken kan worden hierdoor is de groep duidelijk zichtbaar waardoor altijd van 
buiten te zien is wat zich binnen afspeelt. De ramen dienen dan ook zoveel mogelijk transparant 
gehouden te worden op zichthoogte. 

 



 

Beleidsplan Gezondheid en Veiligheid ’t Zonnetje 2020  
 

 
aangepast maart 2021 

Pedagogisch werkers: 
 
We streven ernaar om altijd met 2 medewerkers te werken dit zal zijn een pedagogisch medewerker, 

stagiaire of de houder. Er zullen momenten voorkomen dat de pedagogisch medewerker alleen op de 

groep staat: aan het begin en het einde van de dag en tijdens pauzes. Wij zorgen ervoor dat de deuren 

gesloten zijn en dat waar nodig iemand kan mee kijken of mee luisteren. Bij ’t Zonnetje gaat er om 

16:30 uur de eerste collega die om 7:30 uur is begonnen naar huis mits dit qua kind ratio uit komt, 

zonnodig blijft zij langer. In het laatste anderhalf uur worden er continu kinderen opgehaald waardoor 

er indirect ook een vorm van controle en of toezicht is. In de ochtend is er een continu inloop van 

ouders die hun kinderen brengen dus deze sociale controle is duidelijk aanwezig. Tijdens de drukke 

ophaal/breng momenten is er een voortdurende inloop door ouders hierdoor verkleint het risico dat 

iemand zich onbespied of niet gecontroleerd zou kunnen voelen. Kinderdagverblijf ’t Zonnetje is een 

kleinschalig kinderdagverblijf wat werkt met vaste pedagogisch werker(s) met vaste werkdagen op 

vaste groep. We hebben een open aanspreekcultuur. Bij kinderdagverblijf ’t Zonnetje staat een vaste, 

solide groep met pedagogisch werker(s). die er werkzaam zijn. Dat schept een sterke eigen cultuur. 

Daardoor wordt afwijkend gedrag ook onmiddellijk gezien en aangekaart. De leidinggevende komt 

regelmatig binnen in de groepsruimte, tevens is het kantoor gevestigd aan de groep. De houder is dan 

ook altijd aanwezig waardoor de medewerker nooit alleen staat op de groep, wanneer de houder niet 

aanwezig is dan is er altijd een stagiaire aanwezig. 

Elk pedagogisch werker is in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) niet ouder dan 2 

maanden. De overheid heeft besloten dat alle mensen die in de kinderopvang werken, continu 

worden gescreend. Continu screening betekent dat er dagelijks wordt gekeken of mensen die werken 

in de kinderopvang nieuwe strafrechtelijke gegevens in het Justitieel Documentatie Systeem op hun 

naam hebben. Bij een overtreding gaat er via de gemeente en GGD een signaal naar de eigenaar van 

het kinderdagverblijf. 

 
Stagiaires: 

Naast de vaste pedagogisch medewerkers werkt Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje ook met stagiaires die 

de opleiding Pedagogisch Werker niveau 3 of 4 vanuit erkende opleidingsinstanties volgen. Stagiaires 

zijn altijd boventallig en worden niet meegeteld in de beroepskracht-kind ratio. De groepsleidster 

draagt er zorg voor dat stagiaires de mogelijkheid wordt geboden om het beroep binnen het werkveld 

te leren. Door de groepsleidster wordt er een leerklimaat gecreëerd waarin de stagiaire zich zoveel 

mogelijk in kan voort ontwikkelen.  De praktijkbegeleider zorg ervoor dat een stagiaire de kans krijgt 

om zijn leerdoelen te behalen, voor zover dit binnen het kinderdagverblijf mogelijk is. Onder 

verantwoordelijkheid van de praktijkbegeleider krijgt de stagiaire de mogelijkheid om met alle 

gebieden van het vak kennis te maken, voor zover de stagiaire daar op basis van haar theoretische 

kennis en vaardigheden aan toe is. De praktijkbegeleider is deskundig in het begeleiden van de 

stagiaires. Kinderdagverblijf ‘t Zonnetje stimuleert het werken met stagiaires, om bij te dragen aan 

profilering en professionalisering van het beroep en aan het vergroten van kwaliteit binnen de diverse 

opvangvormen. 
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Grensoverschrijdend gedrag 
 

Inleiding 

De maatschappij krijgt steeds meer te maken met vormen van grensoverschrijdend gedrag. Ook 

binnen de sector kinderopvang wordt regelmatig grensoverschrijdend gedrag door kinderen, ouders 

of medewerkers gesignaleerd. Daarbij kunt u onder andere denken aan bijvoorbeeld een agressieve 

ouder/verzorger omdat niet ingegaan wordt op zijn of haar bepaalde wensen, maar ook moet gedacht 

worden aan kindermishandeling en seksuele mishandeling. Hoe aan deze vormen van ongewenst 

gedrag grenzen gesteld kunnen worden wordt in dit protocol uitgewerkt. 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? 

Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: elke vorm van bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere 

persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige schade of dreigt te worden toegebracht aan die 

persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen. Het gaat bij grensoverschrijdend 

gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn 

ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in: 

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

 Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, 
pesten, stelselmatig negeren etc.) 

 Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting) 
 Vernieling van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming betreden van de 

binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. 

We willen grensoverschrijdend gedrag tegengaan en het liefst voorkomen. Dat doen we door enerzijds 

afspraken te maken en gedragsregels op te stellen. Anderzijds door elkaar aan te spreken of wanneer 

grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd melding te doen bij de leidinggevende. 

Algemene gedragsregels 

- Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is: alle mensen zijn verschillend en dat is prima; 

- Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, 

gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen vernederd of 

buitengesloten; 

- Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet gedreigd met 

lichamelijk geweld; 

- Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt hierop aan- 

gesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld door ouders of 

medewerkers is de houder bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang (al 

dan niet voorlopig) tot het dagverblijf te ontzeggen;  
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- Wapens (waaronder ook kleine messen, stokken, nepwapens e.d.) zijn binnen het dag- verblijf 

en /of het terrein van het dagverblijf verboden. Bij overtreding van deze regel wordt het 

wapen in beslaggenomen en/of kan de politie gewaarschuwd worden; 

- Iedereen houdt zich aan de gemakte afspraken; 

- Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van het dagverblijf en op de bezittingen 

van anderen; 

- Iedereen zorgt voor rust binnen het dagverblijf; 

- Medewerkers zijn consistent en betrouwbaar in hun gedrag; 

- Medewerkers wijzen te allen tijde plagen en pesten af; 

- Medewerkers luisteren naar een kind en neemt het kind serieus; 

- Medewerkers benaderen het kind positief en let meer op dingen die goed gaan dan dingen 

die fout gaan; 

- Medewerkers spreken niet over het gedrag, huiselijke omstandigheden of andere privacy 

gevoelige zaken van het kind in bijzijn van niet direct betrokken personen; 

- ‘t Zonnetje probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de belangen van ouders en 

kinderen te behartigen; 

- De ouders/verzorgers worden geïnformeerd over calamiteiten; 

- De ouders/verzorgers hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind worden 

opgeslagen. 

 

Gedragsregels specifiek op (voorkomen of aanpakken van) grensoverschrijdend gedrag. 

 

- Medewerkers zorgen ervoor zichtbaar te zijn voor andere volwassenen als hij/zij alleen is met 

een kind; 

- Medewerkers treden buiten werktijd niet op als oppas bijvoorbeeld bij ouders thuis; 

- Medewerkers gebruiken gen seksueel getint taalgebruik en maken geen seksueel getinte 

grappen of opmerkingen; 

- Medewerkers grijpen in als zich een ongewenste situatie (dreigt) voor te doen; 

- Er wordt actief aandacht besteed aan zelfredzaamheid en weerbaar gedrag; 

- Foto’s die op of rondom het dagverblijf worden gemaakt, worden alleen bewaard, bewerkt of 

verspreid met toestemming van de ouder/verzorger van het kind; 

- ’t Zonnetje distantieert zich van beeldend en schriftelijk materiaal waarin een ander wordt 

voorgesteld als minderwaardig lustobject; 

- Foto’s van kinderen worden alleen gepubliceerd met toestemming van ouder/verzorger. 
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Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag 

 Vermoeden 

 Bespreekbaar maken 

 Overleg 

 Contact intern contactpersoon/vertrouwenspersoon 

 Plan van aanpak 

 Handelen 

 Evalueren 

Vermoeden 

Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van constateren vast te leggen wat voor 
grensoverschrijdend gedrag wordt geconstateerd. Wat is er gebeurd, wanneer het is gebeurd, wie 
waren erbij, wat is de ernst van het grensoverschrijdend gedrag, etc. Houd het op feiten, trek niet 
direct conclusies.  
Bespreekbaar maken  
Spreek indien mogelijk meteen na constatering het kind, de ouder of de medewerker die het 
grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit gedrag. Probeer door middel van gesprekken ervoor 
te zorgen dat het gedrag van de ander verbetert.  
Overleg 
Hulp of advies vragen. Bij onvoldoende resultaat of als het een ernstige vorm van grensoverschrijdend 
gedrag betreft, schakel dan zo spoedig mogelijk de interne contactpersoon of vertrouwenspersoon in. 
 

Contactpersoon 

In eerste instantie schakelt de medewerker de leidinggevende in, samen wordt besloten de 

contactpersoon in te schakelen. Bij ‘t Zonnetje is dit mevr. L. Ipek, houder van het kinderdagverblijf. 

Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders 

en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de leidinggevende zij probeert de vragen en klachten zelf 

af te handelen. Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de 

ouders/verzorgers op de hoogte gebracht. Als er sprake is van strafbare feiten zal de politie 

ingeschakeld worden. 

Externe contactpersoon 

Een externe contactpersoon staat los van de organisatie. ‘t Zonnetje kiest ervoor een externe contact 

persoon in te schakelen zodra er vermenging is van belangen. Deze persoon kan per keer verschillend 

zijn, maar zal altijd verbonden moeten zijn aan bijvoorbeeld een organisatie als het meldpunt voor 

kindermishandeling, GGD, of bijvoorbeeld de huisarts van het kind of een door de huisarts 

aangewezen vertrouwenspersoon. 
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Plan van aanpak 

Het wegen van de situatie. Aan de hand van de vastgestelde feiten, het gesprek met betrokkene(n) en 
het advies van de interne contactpersoon of vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere 
partijen ingeschakeld moeten worden als bijvoorbeeld Veilig thuis, Advies- en meldpunt 
kindermishandeling en huiselijk geweld* een hulporganisatie, de politie of de klachtencommissie.  
‘t Zonnetje is aangesloten bij de Geschillencommissie. 
 

Handelen 

Doorverwijzen of melden. Afhankelijk van de situatie wordt doorverwezen naar een 

hulpverleningsinstantie, politie of klachtencommissie. Raadpleeg ook de meldcode. 

Evalueren 

Terugkoppelen vormen van grensoverschrijdend gedrag. Alle gemelde gevallen van 

grensoverschrijdend gedrag worden besproken in het team zodat de medewerkers ervan kunnen 

leren. Ouders en verzorgers zullen geïnformeerd worden over alle vormen van grensoverschrijdend 

gedrag die tot maatregelen hebben geleid. 

Achterwacht 
 
Kinderdagverblijf ’t Zonnetje maakt gebruik van een achterwacht. Dit is iemand die in geval van nood 
ingeschakeld kan worden en binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn. Op het moment dat een 
pedagogisch medewerker alleen in het gebouw aan het werk is, moet het voor haar duidelijk zijn, wie 
zij kan bellen als zij ondersteuning nodig heeft. Deze telefoonnummers zijn dan ook bekend bij alle 
medewerkers. 

 

EHBO 
 

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren een 
pedagogisch medewerker aanwezig is met een certificaat voor kinder-EHBO.   
Bij kinderdagverblijf ’t Zonnetje doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als 
gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet altijd te voorkomen. Daarnaast kunnen er zich 
andere calamiteiten voordoen waardoor EHBO noodzakelijk is hierdoor hebben bijna alle pedagogisch 
medewerkers een geregistreerd EHBO certificaat. 
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Meldcode 
 
Kinderdagverblijf ’t Zonnetje werkt volgens de handleiding en meld code huiselijk geweld en 

mishandeling. Hierin staat het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling vermeld. Bij twijfel over vermoedens van kindermishandeling nemen wij de 

volgende stappen van de meld code door. 

- STAP 1: In kaart brengen van signalen  

- STAP 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis raadplegen voor advies. 

- STAP 3: Gesprek met ouder(s) of verzorger(s)  

- STAP 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling, bij twijfel altijd contact opnemen 
met Veilig Thuis. 

- STAP 5: Beslissing nemen en het inzetten van noodzakelijke hulp. 

 

Privacy 
 
Alle informatie van de ouders/verzorgers en van de kinderen worden privé gehouden. 
Dit wordt allemaal tijdens de intake gesproken en geformuleerd. 
Er worden nooit foto’s geplaatst zonder toestemming van ouders. Hiervoor wordt een 
toestemmingformulier ingevuld. 

 

Kleine risico’s 

 
Wat wij de kinderen leren: 
 

- Dat zij niet met het traphekje mogen spelen. 
- Ze mogen niet met de stop contacten spelen. 
- Er mag niet gerent worden op de groep. 
- Opruimen met z’n allen wanneer er niet meer gespeeld wordt. 
- Er mag niet met spullen gegooid worden. 
- Er mag niet op de bank of tafel gespeeld worden. 
- We houden rekening met elkaar. 
- Aangeven wanneer zij iets niet leuk of gepast vinden. 
- We leren ze welke gedrag wel en niet gepast of gewenst is. 

 
Kleine risico’s op het vlak van veiligheid: 
 
Vallen / struikelen / botsen / glijden zoveel mogelijk beperken door speelgoed op te ruimen. 
Zo leren de kinderen ook omgaan met kleine risico’s. 
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Handboek gezondheid 

Handwas – protocol 

 
Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne 
Was de handen op cruciale momenten 
 
Voor: 

1. Het aanraken en bereiden van voedsel 
2. Het eten of het helpen bij eten 
3. Wondverzorging 

 
Na: 

1. Hoesten, niezen en snuiten 
2. Toiletgebruik 
3. Het verschonen van een kind 
4. Contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wandvocht en bloed. 
5. Buitenspelen 
6. Contact met vuile was of de afvalbak 
7. Schoonmaakwerkzaamheden 

 
Handen wassen doe je als volgt 
 

1. Gebruik stromend water 
2. Maak de handen nat met vloeibare zeep 
3. Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden 

verdeeld 
4. Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water 
5. Droog de handen af met een schone droge handdoek, gebruik het liefst een papieren 

handdoek. 
 

Handboek veiligheid 
 
Bergruimte binnen 
 

- Schoonmaak middelen in gesloten kast- (in de keuken) 
- Kinderen niet toelaten (richting het keuken) 
- Schoonmaken en opruimen op een andere tijd stip , als kinderen slapen 
- Speelgoed goed opruimen in kast 
- Gevaarlijke objecten altijd in kast 
- Verwijder afval direct van de vloer om te voorkomen dat medewerkers erover struiken of 

uitglijden 
 
Buitenbergruimte 
 

- Gereedschap wordt hier in een afgesloten gereedschapskist bewaard 
- Kinderen mogen de bergruimte niet betreden 
- Bergruimte wordt altijd afgesloten met de sleutel 
- Speelgoed wordt door de leidsters naar buiten gebracht en wederom opgeruimd 
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Buitenspeelruimte 

 
- Buitenhek dient altijd op slot gedraaid worden tijdens het buitenspelen! 
- Meldt losliggende of oneven straatstenen direct aan je leidinggevende 
- Meldt overige obstakels waar een kind over kan vallen of zich aan kan verwonden direct aan je 

leidinggevende 
- Controleer regelmatig (maar minimaal 2 jaar) de volledige tuin op obstakels 
- Verwijder bladeren in de herfst 
- Veeg zand en overige vuil waar een kind over kan uitglijden schoon 
- Bergruimte wordt altijd afgesloten met de sleutel 
- Speelgoed wordt door de leidsters naar buiten gebracht en wederom opgeruimd 
- Strooi regelmatig strooizand in de winter 
- Controleer het speeltoestel maandelijks: Let daarbij op : slijtage ondergrond,  verbindingen in 

speeltoestellen (speling in bouten , scharnieren , slijtage toestel en onderdelen bijvoorbeeld: 
bij hout en splinters en rot 

- Bij en na nat weer, controleer of de trede van het speelgoed niet glad zijn en goed afdrogen. 
- Ruim los liggende speelgoed rondom de glijbaan direct op 
- Geen koorden en dergelijke aan kleding van kinderen die van de glijbaan willen glijden 
- Geen fietsen van buitenaf mee laten nemen. Geen fietsen/ driewielers met spaken toestaan. 
- Verwijder kleine voorwerpen die de kinderen in hun mond kunnen stoppen van de 

buitenruimte. Controleer de buitenruimte regelmatig op kleine voorwerpen  
- Om verbranding door de zon te voorkomen worden de kinderen goed ingesmeerd! 
- Kinderen mogen bij extreem zonnige dagen tussen 12:00 uur en 14:00 uur niet buiten spelen 

toestaan 
- Om botsingen tussen kinderen te voorkomen worden druk en rustig spel gesepareerd 
- Controleer speelgoed regelmatig op slijtage en scherpe punten. Indien dit het geval is 

overhandig dit speelgoed aan je leidinggevende zodat deze gerepareerd of vernietigd kan 
worden. 

- Om te voorkomen dat kinderen de tuin kunnen verlaten wordt het hek van de tuin altijd op 

slot gedraaid op het moment dat kinderen buiten spelen 

- Meldt iedere slijtage en scherpe randen aan tuinmeubilair (bankje, hek, speeltoestel etc.) 
 

Entree/ Hal 

 
- Controleer regelmatig of de veiligheidstrips op de deuren nog goed vastzitten. 
- Plaats stopcontacten boven 1,5 m en controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog 

er in zitten. 
- Kinderen mogen zich niet onnodig naar de hal. De medewerkers zien hierop toe. Het 

veiligheidshek moet altijd op slot. 
- Kinderen mogen niet rennen in de hal. 
- Verwijder afval en andere spullen waar de kinderen over kunnen struikelen. 
- De vloer wordt schoongemaakt op een moment dat de kinderen slapen/ buiten spelen of zijn 

opgehaald door hun ouders. 
- De vloer wordt gedroogd als het nat is geworden door natte schoenen. 

 
Groepsruimte 
 

- Kinderen mogen niet rennen in de groepsruimte 
- Houdt kinderen met een visuele beperking extra in de gaten, zodat deze zich niet stoten 
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- Controleer regelmatig of de veiligheidstrips op de deuren nog goed vastzitten 
- Het traphekje naar de hal wordt altijd door de medewerkers geopend en gesloten 
- Apparaten en kabels buiten bereik van kinderen houden. Extra alert zijn met waterkoker en 

tostiapparaat. 
- Schoonmaakmiddelen die niet in de keuken benodigd zijn (schoonmaakmiddelen voor de 

vloer, toiletten, glas e.d.) opruimen in de kast 
- Schoonmaakmiddelen voor in de keuken (afwasmiddel e.d.) in een hoge afgesloten kast 

bewaren 
- Kastdeuren worden altijd afgesloten 
- Vloer schoonmaak maken op moment dat kinderen slapen, buiten spelen (bij voldoende 

bezetting) of zijn opgehaald door hun ouders 
- Medicijnen altijd bewaren in box op een hoge plaats 
- Het is niet toegestaan om binnen te roken. Als er in de tuin wordt gerookt dienen de peuken 

hiervan opgeruimd te worden. Medewerkers mogen alleen tijdens hun pauze buiten roken 
(buiten het zicht van kinderen om geen slecht voorbeeld te zijn) 

- Er mag niet gerookt worden als kinderen buiten spelen. Altijd roken buiten het zicht van 
kinderen om slecht voorbeeld te voorkomen 

- Houd altijd toezicht op (raam) decoraties, zodat kinderen zich hier niet aan kunnen bezeren 
- Gebruik alleen ophangmateriaal op hoogtes waar de kinderen niet bij kunnen 
- Raamdecoraties niet ophangen, maar plakken met plakband 
- Controleer meubilair regelmatig op splinters en scherpe hoeken 
- Begeleid kinderen bij het klimmen op de bank 
- Begeleid kinderen bij het verlaten van de bank 
- Gebruik een stoel verkleiner bij kleine kinderen 
- Plaats de beweeglijke kinderen naast de pedagogisch medewerker 
- Verwijder ook meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van schilderijen 

en kaarten 
- Het traphekje (enige uitgang naar buiten) dient altijd gesloten te worden, zodat kinderen niet 

ongezien de groepsruimte kunnen verlaten 
- Laat kinderen rustig eten 
- Laat kinderen zitten als ze eten. Altijd aan tafel! 
- Houdt altijd toezicht tijdens het nuttigen van voedsel 
- Controleer speelgoed regelmatig of het nog heel is of scherpe randen heeft 
- Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpen randen weg 
- Geen speelgoed kleiner dan 3,5 cm. 
- Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen. De grote kinderen 

kunnen bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen 
- Als groot en klein samenspelen, dan met speelgoed van de kleintjes of speel zelf mee 
- Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen 
- Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm. 
- Controleer spenen regelmatig op scheurtjes 
- Controleer of stiksel van speelgoedbeest niet los laat 
- Vervang spenen regelmatig 
- Ruim speelgoed altijd goed op om te voorkomen dat men hierover struikelt 
- Maak geen thee klaar in de beurt van de kinderen 
- Drink geen thee als kinderen op schoot zitten 
- Gebruik theekopjes met goede oortjes 
- Zet theekopjes ver op tafel/ aanrecht 
- Gebruik geen tafelkleden, maar placemats 
- Als de kinderen thee drinken, altijd aan tafel en rustig drinken 
- Thee voor de kinderen dient lauw geserveerd te worden. 
- Kinderen mogen niet gooien met speelgoed/ voorwerpen 
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- Niet rennen in de groepsruimte 
- Ruim de vloeren op als er iets ligt waar de kinderen over kunnen uitglijden 

 

Sanitaire ruimte / verschoningsruimte 
 

- Blijf  altijd bij het kind als het zich op de verschoningstafel bevindt om te voorkomen dat het 
kind eraf valt/ rolt. Leg daarom altijd vooraf alle benodigde spullen op de verschoningstafel, 
zodat je niet meer hoeft weg te lopen 

- Berg lotions e.d. hoog op, zodat kinderen op de aankleedtafel er niet bij kunnen 
- Kijk altijd of er geen (vingers van) kinderen onder de verschoningstafel zitten, voordat je deze 

laat zakken 
- Laat het kind op de billen naar beneden klimmen bij het verlaten van de verschoningstafel via 

de trap 
- Begeleid het kind bij het naar boven en beneden klimmen 
- Klap het trapje altijd dicht als deze niet wordt gebruikt. Houd toezicht op het trapje dat het 

dicht blijft en er geen kind op klimt 
- Nooit schoonmaakmiddelen in de sanitaire ruimte achterlaten of opbergen 
- Nooit medicijnen in de sanitaire ruimte achterlaten of opbergen 
- Gebruik geen toiletblokken in toiletten voor de kinderen 
- Verwijder direct afval op vloeren 
- Niet rennen in sanitaire ruimte 
- Pedagogisch medewerker ziet er op toe ziet dat er geen speelgoed mee naar het toilet 

genomen wordt. 

 
Slaapruimte 
 

- Controleer regelmatig of de veiligheidstrips op de deuren nog goed vastzitten 
- Zorg dat de snoeren van de babyfoon onbereikbaar zijn voor de kinderen 
- Controleer meubilair regelmatig op splinters 
- Kinderen mogen zich niet zelfstandig bevinden in de slaapruimte, ze worden altijd ingestopt of 

uit bed gehaald door een medewerker 
- Niet rennen in de slaapruimte 
- Haal kinderen die wakker zijn uit bed 
- Laat geen speelgoed en knuffels in bed liggen die als opstapje gebruikt kunnen worden 
- Til kinderen nooit op door aan de handen te trekken. Altijd zelf door je knieën gaan om het 

kind te tillen. 
- Controleer regelmatig het dakje van de dubbelslapers 
- Controleer regelmatig of bevestigingspunten nog stabiel zijn (druk op de matras om te zien of 

delen hiervan doorzakken) 
- Sluit het hekje goed af en zorg dat er geen beddengoed tussen komt 
- Indien de sluiting van een bedje niet meer goed functioneert , meldt dit dan direct aan je 

leidinggevende zodat dit bedje buiten gebruik gesteld kan worden 
- Houd regelmatig toezicht, ook al slapen alle kinderen 
- Gebruik geen tuigjes in bed en fixeer kinderen ook niet op een andere manier in bed 
- Laat geen spenen aan koorden om de nek hangen 
- Zorg dat kinderen in een bed slapen en niet in een kinderwagen of box 
- Nooit speelgoed toestaan in de slaapruimte 
- Controleer spenen regelmatig op scheurtjes. Vervang spenen regelmatig 
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Buitenspeelruimte  
 

- Kinderen mogen niet bij het slot komen van de deur 

- Kinderen onder de 3 jaar mogen de grote glijbaan niet beklimmen 

 

Ouders 
 
Tijdens het intakegesprek lichten wij ouder(s) in over het beleidsplan gezondheid en veiligheid. 

Wanneer zij vragen hebben worden deze ter plekke beantwoordt door de pedagogische medeweker 

indien mogelijk. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de 

nieuwsbrief opgenomen. 

Via de nieuwsbrief informeren we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid 

Tevens kunnen ouder(s) het GGD-rapport terug vinden op de website en via het register van LRK. 

Ondersteuning en melden 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.   

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

ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op 

www.klachtenloket-kinderopvang.nl en www.degeschillencommissie.nl 

 

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/

