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Inleiding 
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderdagverblijf Pipoo. Dit plan 
is gemaakt aan de hand van het format van Veiligheid.nl. 

 
Kinderdagverblijf Pipoo is een zelfstandig en sfeervol kinderdagverblijf. Als directie en 
medewerkers willen we kwalitatief goede en betrouwbare kinderopvang bieden. Dat 
betekent dat wij eisen stellen aan ons beleid ten aanzien van Veiligheid & Gezondheid en de 
uitvoering daarvan en dat wij steeds gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van onze 
zorg. De jonge kinderen die onze kinderopvang bezoeken, zijn immers kwetsbaar en aan 
onze zorg toevertrouwd. 
Met ingang van 1 januari 2018 hebben wij een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld. 
Het doel van het beleid is om kinderen, medewerkers en ouders een veilige en gezonde 
spelen leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een minimum beperkt 
worden. 
Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en kunnen we 
ook bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in 
de inrichting, beschikken over een beleid dat direct toegepast kan worden. 

 
Missie en visie ; Missie op veiligheid en gezondheid 
Onze missie is kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang bieden. Wij schermen de 
kinderen af tegen grote risico`s en leren ze omgaan met kleinere risico`s. Onze 
medewerksters begeleiden de kinderen hierbij en zullen ze blijven uitdagen en prikkelen 

 
Visie op veiligheid en gezondheid 
Kinderdagverblijf Pipoo heeft de veiligheid en gezondheid van de kinderen hoog in het 
vaandel staan. We willen kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden waarbij uitdaging in 
de directe omgeving van kinderen een voorwaarde is. Met ontdekken en uitproberen 
ontwikkelen kinderen zich. Het bieden van uitdaging enerzijds en het creëren van veiligheid 
anderzijds kunnen met elkaar in conflict komen. Het is zoeken naar een balans tussen 
ontwikkelingskansen enerzijds en veiligheid anderzijds. Zonder oefening (en dus ook vallen) 
leer je niet fietsen. Zonder mes leer je niet je boterham smeren en zonder schaar leer je niet 
knippen. Onder deskundige begeleiding zorgen we ervoor dat deze risico’s beperkt en 
aanvaardbaar zijn. Jaarlijks doen wij een ontruimingsoefening. Kinderdagverblijf Pipoo is zich 
ervan bewust dat de opvang op de groep niet te vergelijken is met de situatie thuis. Vandaar 
dat wij maatregelen genomen hebben die de directe omgeving van het kind bij ons zo veilig 
mogelijk maken. 

 
Doel 
Kinderdagverblijf Pipoo stelt zich tot doel een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en 
Gezondheid waarvoor alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen. 

 
De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 

o Het bewustzijn van mogelijke risico’s (groot of klein). 
o Het voeren van een goed beleid zodat risico’s (groot of klein) op tijd onderkend en 

aangepakt worden. 
o Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met eventueel externe betrokkenen 
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Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen 
onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 

 
Veiligheidsbeleid 
Grote risico's 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die binnen Kinderdagverblijf 
Pipoo kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. 
Het doel van het beleid is om grote risico’s te benoemen en aan te geven welke maatregelen 
we hebben genomen om incidenten te beperken of te voorkomen. De risico’s zijn 
onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. 
De belangrijkste grote risico’s zijn beschreven. Tevens hebben we erbij beschreven wat wij 
er aan doen om dit risico te voorkomen en hoe wij handelen als zich onverhoopt een 
ongeval of ongewenste situatie voordoet. 

 
Grote risico’s en maatregelen algemeen 
Fysieke veiligheid 

Verstikking 
Omdat verslikking en verstikking het meest voorkomende risico’s zijn hebben we een 
uitgebreid protocol verstikkingsbeleid gemaakt. 
Dit verstikkingsbeleid is te vinden op de groepen en op ons website www.pipoo.nl 

 
Hieronder alvast algemene punten over verstikking: 

o Eten wordt altijd gezamenlijk aan tafel gedaan. Groepsleiding houdt toezicht en zorgt 
dat kinderen niet proppen. Kinderen zitten niet alleen aan tafel. 

o Bij de kinderen de elastiekjes en haarspeldjes uit doen als ze naar bed gaan. 
o Bij de kinderen de sieraden uit doen als ze naar bed gaan. Als ouders willen dat de sieraden om 

blijven dan moeten ze een toestemmingsformulier voor het dragen van sieraden invullen. 
o Naast de knuffel en de speen wordt er niets in bed gelegd. Wanneer er een koord 

aan de speen bevestigd is, halen wij deze eraf voor het slapen gaan. 
o Voorwerpen kleiner dan 3 cm weren wij. Voor elke maaltijd lokaal opruimen, 

medewerkers houden toezicht dat kinderen speelgoed niet in mond stoppen. 
o Als er speelgoed is waar de kleine kinderen echt niet aan mogen komen, laat de 

oudere kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn. 
o Kinderen mogen geen kleding aan met koordjes rond hun nek. 
o Kinderen wordt geleerd dat ze geen materiaal in hun mond moeten stoppen. Er 

worden in de speelruimte alleen spenen gebruikt van de kinderen zelf en alleen in 
uitzonderingsgevallen. Als deze aan vervanging toe zijn wordt dat aan de ouders 
gemeld. 

o Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel. 
Spenen regelmatig controleren op scheurtjes. Spenen met een ring of knop 
aanschaffen, zodat de speen gemakkelijk uit de keel gehaald kan worden. Wanneer 
een speen beschadigt is moet deze worden vervangen door ouders. Een speen die 
kapot is (scheur erin), mag deze niet meer worden gegeven. Een speen wordt zonder 
koord gegeven, koorden met een klem aan de speen worden meteen verwijderd. Dit 
geldt voor zowel bij het slapen gaan als bij het spelen op de groep. 

o Kinderen die een trui dragen met een capuchon worden omgekleed voor een shirt of 
trui zonder capuchon. 
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Per leeftijd bekijken welk eten geschikt is, niet te vroeg met hard eten starten. Wanneer 
kinderen ± 1jaar zijn, zullen we starten met het eten van fruit en groente in stukjes. Vóór de 
1 jaar zal dit nog klein gemaakt worden, d.m.v. de staafmixer of wat grover prakken. Tevens 
snijden we fruit en groente in de lengte, zodat dit minder snel vast kan komen te zitten in de 
keel. Rond fruit (zoals; druiven) en groente (zoals; tomaatjes) worden per stuk in 4 partjes 
gesneden. 
Vallen 

o De bedden zijn voorzien van een dakje en sluitingen. De medewerkers controleren of 
de sluitingen goed dicht zijn voordat zij de slaapkamer verlaten. 
Boxen zijn volgens de laatste veiligheidseisen en de hoogte is te hoog om eruit te 
klimmen. Box moet op slot zodra kind erin ligt. 

o Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan; 
Speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box halen. Oudere kinderen 
die uit de box kunnen klimmen niet meer in de box zetten. 

o Kinderen kunnen niet zelfstandig in/uit kinderstoel klimmen. Kinderen begeleiden wij 
altijd bij het betreden van de kinderenstoelen/banken. Bij de kinderstoelen zorgt de 
groepsleiding dat de kinderen worden vastgemaakt met een tuigje. 

o De aankleedtafel staat tegen een muur aan en de groepsleiding houd altijd toezicht 
als een kind op aankleedtafel ligt. Kinderen worden nooit alleen gelaten op een 
commode. 

o Er mag niet gerend worden op de groepen door de kinderen. 
o Kind bezeert zich aan speelgoed. 

Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot 
speelgoed dat een risico vormt waarbij kinderen zich kunnen bezeren of kleine onderdelen 
kunnen inslikken (afhankelijk van de leeftijd) worden verwijderd of gerepareerd. 

o Kind komt met vingers tussen de deur. 
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheids strips, dit geldt 
voor beide kanten van de deuren in ruimtes waar kinderen komen. Deze worden 
wekelijks gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze 
vervangen. 

o Kind valt door glazen ruit. Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn kind veilig. 
o Kind wordt door een fietsend kind omver gereden. 

Buiten fietsen waar ruimte is. Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende 
kinderen. Baby’s spelen niet, waar kinderen fietsen. 

o Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair. 
Wij blijven het kinderdagverblijf controleren op oneffenheden in muren, zoals 
uitstekende spijkers en schroeven. Oneffenheden die het risico vormen dat kinderen 
zich hieraan bezeren, worden direct verwijderd. Ook wordt het meubilair 
gecontroleerd op scherpe hoeken, randen of beschadigingen die een risico vormen. Is 
dit het geval dan wordt er direct actie ondernomen om dit te verhelpen of het 
meubilair wordt verwijderd. Het meubilair dient degelijk en veilig te zijn. 

 
Afspraak: De beweeglijke kinderen naast de leidster plaatsen en het riempje aan 
doen. Tevens zetten we de beweeglijke kinderen in een stoel met een tuigje, deze 
riempjes zijn veiliger. 
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Vergiftiging 
o Op de groep zijn er geen schoonmaakmiddelen aanwezig. Groepsleiding houd 

toezicht dat kinderen geen zalf, luierdoekjes etc. pakken. Deze liggen buiten het 
bereik van kinderen. 

o Tassen van leidsters staan opgeborgen in de kast. 
o Ouders worden geattendeerd door groepsleiding en memo dat de tas niet in 

speelruimte gezet wordt. 
o Er zijn geen giftige planten aanwezig. 
o Meegegeven medicijnen worden in de koelkast bewaard of hoog opgeborgen. 
o Medicijnen worden niet bewaard in kind bakjes (bij de ingang). 
o Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen of 

zoek raken hebben de kinderen geen toegang tot de sanitaire voorzieningen voor 
volwassenen. De deuren worden altijd goed gesloten en de kinderen kunnen 
zelfstandig de deuren niet openen (hoge klinken). 

 
Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze zijn 
afgesloten om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met onder andere chemische 
stoffen 

 
Verbranding 
Bij de commodes is warm water aanwezig voorzien van een thermostaat kraan waardoor 
deze niet warmer dan 37 graden kan worden. 

 
o Kinderen mogen nooit zonder toezicht in de keuken komen. 
o Warme dranken van medewerkers zijn verboden op de groep, mits het een 

afgesloten beker is! 
o Geen tafelkleden gebruiken. 
o Kinderen kunnen niet bij de radiator omdat deze omkappingen heeft. 
(Pipoo 3 heeft vloerverwarming). 
o Kind komt in aanraking met elektriciteit. 
o Alle stopcontacten zijn geaard en zijn kind veilig. Deze worden wekelijks 

gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen. 
Daarnaast voorkomen wij zoveel mogelijk de aanwezigheid van losse snoeren en 
maken wij gebruik van kabelgoten. Elektrische apparaten worden indien deze niet 
door de kinderen bediend of gebruikt mogen worden, buiten handbereik geplaatst. 

o Kind verbrandt zich in de zon. 
Petje en T-shirt laten dragen wanneer de zon fel is. Kinderen onder een 
schaduwdoek, 
afdak of binnen laten spelen. Kinderen goed insmeren met factor 50 als ze buiten in 
de zon spelen. Bij temperaturen rond de 30° Celsius, spelen wij tussen 12.00 uur en 
15.00 uur niet buiten in de zon. Afspraak: kinderen elke 2 uur bijsmeren op een dag. 

 
Wiegendood 

o Baby’s ten allen tijden met een slaapzak aan laten slapen. Bedden mogen ook kort 
opgemaakt worden. 

o De slaapkamer heeft een goede temperatuur, tussen de 16 en 19 graden. Kinderen 
worden te slapen gelegd in een slaapzakje en met een T-shirtje/romper met lange 
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mouwen (of pyjama vanuit huis) en in de zomer een romper met korte mouwen. De 
kinderen worden iedere 10 minuten gecontroleerd tijdens het slaapmoment (inzicht 
via tv beeld speellokaal en/of door de slaapkamer in te gaan). Houd voldoende 
toezicht. 

o Er worden geen dekbedden gebruik maar lakentjes en/of katoenen dekentjes. 
o Voor kinderen tot 1 jaar die op hun buik slapen wijzen wij de ouders op de risico’s. 

Ouders vullen een toestemmingsformulier in. 
o We laten een baby altijd op de rug slapen. Alleen met toestemming van ouders mag 

een kind op zijn buik slapen. Willen de ouders afwijken van ons algemeen 
slaapbeleid dan wordt er altijd een toestemmingformulier getekend door de 
ouders. 

o Baby’s gaan wij vaak mee naar buiten voor een frisse lucht in een wandelwagen. De 
wandelwagen is niet bedoeld om de baby in slaap te wiegen en vervolgens erin te 
laten slapen. Als de baby toch in slaap valt in de wandelwagen dan zorg de leidsters 
ervoor dat zij/hij wordt overgelegd in zijn bedje. 

o Op de groep maken we gebruik van een baby wieg voor de allerkleinsten. Deze 
wieg voldoet aan de Europese veiligheidsnorm. Zodra de baby in de wieg slaapt 
wordt de wieg gereden naar de slaapkamer of naar een stille rustige ruimte. 

o Maak het bed kort op, zodat de voetjes tegen het voeteneinde liggen of gebruik een 
slaapzakje. 

o Geef rust en regelmaat aan alle kinderen. 
 

Uitzonderingen 
Er kan dus een noodzaak zijn om het kindje tot 1 jaar op de buik te laten slapen (of vast te 
leggen), in te bakeren of een hulpmiddel tijdens het slapen te gebruiken. Kinderdagverblijf 
Pipoo hanteert een algemeen beleid voor het slapen van baby’s tot 1 jaar: het kind wordt in 
de rugligging te slapen gelegd en slaapt niet onder een dekbed. Wanneer ouder hiervan wilt 
afwijken, van bovenstaande richtlijnen, dan wordt dit vastgelegd en ondertekend door 
ouders op het toestemmingsformulier. Leidinggevende bespreekt de wensen van anders 
slapen tijdens het intake gesprek. De formulier wordt meegegeven. Ouders leveren dit in 
voor de plaatsing van het kind bij de mentor. 

 

Verdrinking 
o Wanneer wij buiten wandelen en bij water komen, dan houden wij de kinderen vast . 
o We bespreken op speelse wijze het gevaar van water. 
o In de zomer is er altijd toezicht bij het gebruik van badjes. 

 
Sociale veiligheid 
Vermissing 

o Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op. Afspraak: Ouders en 
medewerkers maken de poort altijd dicht. 

o Tijdens buiten spelen is er altijd toezicht bij het toegangshek. 
o Het toegangshek is altijd dicht. Pipoo 1 en Pipoo 2 kinderslot. Pipoo 3 deur word op 

slot gedraaid. 
o Bij uitstapjes buiten de deur wordt altijd goed naar de situatie ter plekke gekeken en 

wordt er daarop een plan gemaakt (draaiboek). 
o Bij spelen in een speeltuin zonder omheining gaan er minimaal 2 volwassenen. 
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minimaal 1 pm’er mee en is er aan beide kanten van de speeltuin toezicht. 
o Bij een uitstapje buiten de deur naar b.v. een winkel, sinterklaashuis o.i.d. checkt 

altijd 1 pm’er of het veilig is binnen of dat er kinderen weg kunnen lopen. 
o Wanneer dit zo is dan maken pm’ers ter plekke een afspraak met elkaar hoe hier mee 

om te gaan( draaiboek). 
 
Ophalen kind 
Zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders wordt een kind nooit aan een ander 
persoon (dan is afgesproken) meegegeven. Kennen wij de persoon niet die het kind op komt 
halen, dan willen we eerst een recente foto ontvangen van de ouders of verzorgers. 
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Mogelijke oplossingen: Altijd toezicht bij de buitendeur. Hulp inroepen van medewerkers 
van de betreffende locatie. Ouders meevragen op het uitstapje 

 
o We werken met aanwezigheidslijsten. Bij binnenkomst/weggaan wordt het kindje 

aan-/afgevinkt. 
o Op het whiteboard de aanwezige kinderen noteren. 
o Kinderen heel de dag door regelmatig tellen. 
o Wanneer alle kinderen uit bed zijn en niet meer in de slaapkamer zijn worden de 

rolgordijnen geopend. 
o Bij het afsluiten van de groep worden nogmaals alle vertrekken gecontroleerd. 

Als er een kind vermist is 

Stap 1 
Waarschuw de collega’s. Blijf hierbij rustig en voorkom paniek onder de kinderen. Verzamel 
bij aangewezen verzamelplaats(zie draaiboek uitje ). 
Stap 2 
Controleer de directe omgeving waar het kind vermist is geraakt. Indien van toepassing, 
controleer de meest voor de hand liggende route terug naar Pipoo. 
Stap 3 
Beslis hoeveel en welke medewerkers er gaan zoeken en hoeveel er bij de groep blijven. Alle 
medewerkers die gaan zoeken (eventueel op fiets) nemen hun mobiel mee en zetten deze 
aan. Indien er meerdere medewerkers buiten gaan zoeken, gaan zij elk een andere richting 
op. De medewerkers die bij de groep blijven lichten Pinar en Canan in. 
Afspraak: na 10 minuten zoeken is iedereen weer terug op de locatie. Tijdens uitstapjes blijft 
er tenminste 2 medewerkers per locatie bij de rest van de groep terwijl de andere 
medewerkers zoeken. Spreek ook hier af dat de zoekende medewerkers na 10 minuten 
terugkeren naar de rest van de groep. Indien van toepassing; één van de medewerkers 
waarschuwt de medewerkers van de locatie waar de uitstap plaatsvindt (kinderboerderij, 
sinterklaashuis enz.). 
Vraag aan voorbijgangers of ze een kind alleen hebben gezien! 
Indien het kind gevonden is: Informeer alle medewerkers en leidinggevende direct. 

 
Stap 4 
Indien het kind niet gevonden is wordt de politie binnen 15 minuten na de vermissing gebeld 
door de leidinggevende. Zorg voor een duidelijk signalement/digitale foto. 
Stap 5 
Gelijktijdig aan het informeren van de politie worden ook de ouders van het betreffende 
kind geïnformeerd. 

 
Gevaren tijdens uitstapjes 

o Pm’ers letten bij een uitstapje naar het bos op loslopende honden en spreken de 
baas van de hond hierop aan. 

o Kinderen wordt aangeleerd niet zomaar honden te aaien. 
o Bij water worden alle kinderen vastgehouden en gaan om en om uit de bolderkar. 
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o Wanneer een speeltuin niet omheind is zorgen pm’ers voor toezicht aan beide 
kanten van de speeltuin. 

Verkeer 
o Bij uitstapjes buiten de deur zitten de kinderen met riempjes vast in de bolderwagen 

of in de buggy. De grote peuters houden zich vast aan de buggy of aan de hand van 
een medewerker. De peuters maken ook gebruik van het evacuatiekoord waarbij elk 
kind een lint vast houd en er altijd 1 pm’er aan de voorkant en 1 pm’er aan de 
achterkant loopt. Uitstapjes altijd onder voldoende begeleiding zoals beschreven 
staat in ieder draaiboek. 

o Tijdens uitstapjes dragen de kinderen en de begeleiders herkenbare Pipoo 
hesjes/jasjes. 

 
Brandveiligheid 
De brandveiligheid is binnen Kinderdagverblijf Pipoo gewaarborgd. De brandweer voert 
jaarlijks controles uit, die zeer nauwgezet worden uitgevoerd. Actiepunten die hieruit naar 
voren komen worden direct opgelost, zodat de goedkeuring door de brandweer voor het 
jaar weer afgegeven kan worden. 

 
Daarnaast zijn 4 medewerkers geschoold als bedrijfshulpverlener. Zij zijn verantwoordelijk 
voor de uitvoer van het calamiteitenplan in geval van noodsituaties. De leidinggevende 
bewaakt de planning en beheert het proces rondom documenten, afspraken, 
werkzaamheden, controles en scholing. 

 
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de brandveiligheid van het verblijf. 

 
o Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij geen 

gebruik van onder andere kaarsen of snel ontvlambare materialen. 
o Decoratiemateriaal of knutsel van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de zijkanten 

(muren) van het verblijf bevestigd of geïmpregneerd/brandvertragend gemaakt. 
o Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk eis 

periodiek gecontroleerd en gekeurd. 
o Minimaal 1 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat 

medewerkers en kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand. 
o Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig 
o Kinder-EHBO. 

 
Geldig erkend EHBO certificaat 
Op onze kinderopvang doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als 
gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen 
zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben 
ALLE pedagogisch beroepskrachten een geldig en geregistreerd certificaat. Daarnaast zijn er 
4 medewerkers tevens geschoold tot bedrijfshulpverlener. Daarmee is er binnen ons 
kinderdagverblijf altijd een verantwoordelijke bhv-er aanwezig. Alle medewerkers volgen de 
verplichte herhalingscursus. 
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Als een pedagogisch beroepskracht nieuw in dienst komt verzorgen wij binnen drie maanden 
een EHBO opleiding. 
Het certificaat van ”Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis” is door de Minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als een van de geregistreerde certificaten, 
zoals bedoeld in de Regeling Wet kinderopvang. 

 
Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag 
Hieronder beschrijven wij de maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot het 
risico van grensoverschrijdend gedrag. In dit beleid staat hoe het risico op 
grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als 
mogelijk wordt beperkt. Wij hebben als afspraak dat een leidster een kind nooit op de mond 
kust. Op de bol mag wel. 
Open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken. 
Wij vinden het belangrijk dat we bij (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag elkaar 
hierop durven aan te spreken en dit bespreekbaar maken met de leidinggevende. 
Medewerkers op de groep weten van elkaar altijd waar zij zijn. 
De medewerkers die samen op een groep kinderen staan, weten van elkaar waar zij zijn en 
wat zij doen. We communiceren veel met elkaar. 
Kinderen en grensoverschrijdend gedrag. 
Een onderdeel van het pedagogisch beleid is het leren omgaan met waarden en normen. 
Rekening houden met elkaar en weten wat wel en niet toelaatbaar is, voor volwassenen en 
kinderen, vormen hierbij belangrijke aspecten. 

 
We doen er alles aan om kinderen mondig te maken en leren ze aan te geven als zij bepaald 
gedrag niet wenselijk vinden. Ook leren wij ze welk (eigen) gedrag gepast en ongepast is. 

 
Wij dragen de volgende waarden en normen over op de kinderen: 
o Respect voor elkaar hebben en hierbij zelf het goede voorbeeld geven. 
o Respect te hebben voor de dieren en de natuur. 
o Open te zijn en verschillen te benoemen. 

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 
o Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring). 
o We werken met een vier-ogenbeleid. 
o Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid. 
o Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd. 
o Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet goed wordt 
nageleefd. 
o Medewerkers spreken elkaar aan bij wanneer zij ongepast gedrag van een kind ervaren. 
o Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 
mishandelt. Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind 
een ander kind mishandelt. 
o Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen bij kindermishandeling. 
o Medewerkers kennen de meld code en passen hem toe bij een vermoeden van 
kindermishandeling. 

 
Het 4-ogen principe 
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Daarnaast is in het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag het vier-ogenprincipe van 
belang in de dagelijkse omgang met jonge kinderen. 

 
Wij als kinderdagverblijf vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde 
omgeving worden opgevangen. We willen zorg dragen voor de groots mogelijke veiligheid 
van kinderen om een slechte pedagogische aanpak, misbruik en/of mishandeling te 
voorkomen. We brengen het principe van vier ogen, vier oren en transparantie op 
verschillende manieren in praktijk. 

 
In ons vier- ogen protocol wordt precies beschreven hoe wij het vier-ogen principe hebben 
verwerkt in onze kinderopvang. 

 
Achterwachtregeling 
Ons kinderdagverblijf maakt gebruik van een achterwacht. Een achterwacht is iemand die in 
geval van nood te allen tijde ingeschakeld kan worden. Een achterwacht moet duidelijk 
geregeld zijn, zodat een pedagogisch medewerker hierop terug kan vallen in geval van 
calamiteiten binnen Kinderdagverblijf Pipoo. De achterwacht hoeft echter niet in het pand 
aanwezig te zijn, maar wel binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn. 

 
Op het moment dat een pedagogisch medewerker alleen in een gebouw aan het werk is, 
moet het voor haar duidelijk zijn, wie zij kan bellen als zij ondersteuning nodig heeft. 

 
Deze “achterwachten zijn; 

• Canan en Pinar leidinggevenden 
• Hatice pedagogische medeweker 

 
De achterwacht lijsten hangen op goed zichtbare plekken op de groepen waar overzichtelijk 
te zien is hoe de achterwacht bereikbaar is. Alle nieuwe collega’s worden vooraf per mail 
geïnformeerd wie de achterwachten zijn en waar ze de telefoonnummers op kunnen terug 
vinden. Indien er 1 achterwacht niet in de buurt is worden de groepen met een app bericht 
geïnformeerd. 
Zijn er twee achterwachten niet in de buurt dan wordt er een vervanger geregeld. Dit wordt 
naar alle pm’ers gemaild. 

 
Meldcode kindermishandeling 
Wij zijn in het bezit van de handleiding en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Hierin staat het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling vermeld. 

 
Bij gegronde twijfel over vermoedens van kindermishandeling gaan wij volgens 
onderstaande stappen van de meld code te werk: 

 
 

o Stap 1: In kaart brengen van signalen. 
o Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel Veilig thuis (het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling) raadplegen voor advies, of een deskundige op het 
gebied van letselduiding. Overleg met de aandacht functionaris voor advies. 
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o Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n) 
o Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. En bij twijfel altijd 
contact met Veilig thuis 
o Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp. 

 
In 2019 hebben 4 pm-ers van Pipoo een training gevolgd. ‘’ wat kan ik doen? ‘’ ’’wat moet ik 
doen?’’ ‘’ wat moet ik laten?’’ 
In 2020 heeft de Pedagogisch beleidsmedewerker de training “Werken met de 
Meldcode” en“Grensoverschrijdend gedrag” gevolgd. 

 
Veiligheid en privacy 
Een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsbeleid is het op een goede manier omgaan 
met en het respecteren van de privacy van kinderen, ouders en medewerkers. 

 
Om het risico op misbruik te voorkomen geven wij hier op de volgende manier vorm aan: 

o Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming van 
ouders/ verzorgers met buitenstaanders gedeeld, ook niet via het internet. 

o Aan de ouders wordt hiervoor toestemming gevraagd middels het 
toestemmingsformulier. 

o  Bij het maken van foto’s wordt er rekening gehouden dat kinderen minimaal een 
hemd en onderbroek of romper aanhebben. Er worden nooit naaktfoto’s of foto’s 
in alleen onderbroek gemaakt en verstuurd. 

o We doen er alles aan om een roddelcultuur te voorkomen en spreken elkaar 
hierop aan op het moment dat dit toch plaatsvindt 

o Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan andere ouders of derden 
zonder dat de betreffende persoon hier toestemming voor heeft gegeven of dat 
hier echt noodzaak voor is. 

 
Gezondheid ( grote risico’s). 

 
Insectensteken 
Ongedierte levert een gevaar op voor de gezondheid door verspreiding van 
ziekteverwekkende micro-organismen. Naast het overbrengen van ziekten kunnen dieren 
ook andere problemen veroorzaken (bijvoorbeeld wespensteken of een tekenbeet). 
Adequate handeling en behandeling zoals in dit protocol beschreven, zijn daarom 
noodzakelijk. 
Voorkom overlast van mieren door ruimtes goed schoon te maken. 
Zorg dat etensresten goed zijn verpakt en afgedekt of worden weggegooid. 

 
Wespen en bijen 
Wespen en bijen veroorzaken nare steken. Ze worden aangetrokken door zoete geuren. Laat 
kinderen niet buiten eten en drinken in de periode waarin er veel wespen en bijen zijn. 
Controleer de kinderen voor het naar buiten gaan op plakkerige handen of monden. 
Verwijder direct de angel met een pincet als een kind door een wesp of bij gestoken is. 
Zuig het gif uit met een speciaal spuitje (verkrijgbaar bij de apotheek). Lees de 
gebruiksaanwijzing voor gebruik. 
Leg daarna een ijsblokje op het wondje ter verkoeling. 
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Let op! Bij een steek in mond of hals direct ijsklontjes gebruiken en direct naar de 
dichtstbijzijnde hulpinstantie (huisarts). Plaats het ijsklontje niet direct op de huid, maar 
wikkel er een schone theedoek of washandje om. Bij een steek in de mond geen doek 
gebruiken. 

 
Neem het spuitje om gif uit te zuigen ook mee bij een uitstapje. 

 
Soms treedt er na een wespen- of bijensteek een heftige, allergische reactie op (ernstige 
benauwdheid, verwardheid of bewusteloosheid). Wees hier alert op en waarschuw in dat 
geval een arts of ambulance. 

 
Teken 
Teken kunnen besmet zijn met ziekteverwekkende bacteriën en virussen. In Nederland zijn 
dit met name bacteriën die de ziekte van Lyme veroorzaken. Teken leven in bossen, in 
struiken en in hoog gras. Ze laten zich vallen op de huid van passerende mensen of dieren. 
Daar bijten ze zich vast en zuigen bloed op waar ze van leven. Bij het opzuigen van het bloed 
kunnen bacteriën worden overgebracht. 

 
Verwijder met behulp van een tekenpincet of tekenlepel zo snel mogelijk de teek als die toch 
op de huid van een kind gevonden wordt. 
Desinfecteer daarna het wondje. 
Voorkom tekenbeten door bij natuurwandelingen beschermende kleding te dragen (petje, 
dichte schoenen, sokken, een lange broek en een shirt met lange mouwen). 
Controleer de kinderen op tekenbeten na een uitstapje. 
Informeer ouders bij het ophalen als er een uitstapje gemaakt is naar bijvoorbeeld het bos 
en geef het advies om hun kind ’s avonds thuis nogmaals zelf goed te controleren op teken. 

 

 
Neem de teken verwijderaar ook mee bij een uitstapje. Lees de bijsluiter van de teken verwijd 
raar zodat duidelijk is hoe deze te gebruiken. 

 
Muizen en ratten 
Muizen en ratten kunnen overlast en schade veroorzaken. Met name ratten zijn ook bekend 
als overbrengers van infectieziekten. Het is belangrijk om bij Pipoo en de directe omgeving 
goed schoon te houden zodat er geen voedsel is voor deze dieren. 

 
o Leeg de afval emmers dagelijks. 
o Schakel direct Pinar in indien er toch ongedierte wordt aangetroffen zodat de 

afdeling ongediertebestrijding van de gemeente of een professionele 
ongediertebestrijder ingeschakeld kan worden. 
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o Pinar geeft aan dat bij de bestrijdingsmaatregelen aandacht moet worden besteed 
aan de veiligheid van de kinderen, zij mogen niet in contact komen met giftige 
stoffen. 

 
De verdere procedure als er sprake is van een bijen-/wespensteek, tekenbeet of aanraking 
bij een kind 

 
Actiestappen medewerk(st)er 

o De medewerk(st)er vult een ongevallenregistratie formulier in, levert dit in bij Pinar 
en doet een kopie in het dossier van het kind. 

o De medewerk(st)er informeert ouder(s)/verzorger(s) en vraagt om terugkoppeling in 
geval van een bezoek aan de huisarts. 

o De medewerk(st)er informeert Pinar na terugkoppeling door ouders. 
 

Planten 
Er worden alleen allergeen arme planten/bloemen aangeschaft. 

o Planten met harige bladeren worden verwijderd. Regelmatig wordt het stof van de 
stengels en bladeren van kamerplanten gespoeld. 

o Potgrond wordt jaarlijks verschoond; potten en schotels met schimmelvorming 
worden direct vervangen of gereinigd. 

o Droogbloemen en knutselwerken die niet worden gereinigd worden na een maand 
verwijderd. 

 
Hoofdluizen 
Hoofdluizen zijn kleine grauwe beestjes. Ze zijn bijna zo groot als de kop van een lucifer. 
Luizen leggen eitjes die ook wel neten worden genoemd. Ze zitten vaak in de nekharen, 
onder de pony en achter de oren. Deze neten hebben vaak een witgele kleur en lijken op 
roos. Het verschil is dat neten vastgekleefd zitten aan de haren en dat ze moeilijk los te 
krijgen zijn. Roos kun je zo uit je haren kammen. De neten kunnen ook grijs, wit of kleurloos 
zijn. 
Als er neten zitten zijn er meestal ook luizen. Als je een paar luizen hebt, merk je in het begin 
niets. Maar hun aantal neemt snel toe. Dan komt de jeuk. Het is belangrijk om regelmatig te 
controleren op luizen en neten. Dit kan het makkelijkst door te kammen met een stofkam 
boven een wit vel papier of wasbak. 
De hoofdluisbestemming vindt plaats door direct haar-haar contact. Iedereen kan besmet 
worden, maar hoofdluis komt vooral voor bij jonge kinderen tussen drie en twaalf jaar. 

 
Actiestappen medewerk(st)er 
De medewerk(st)er brengt de ouders van het betreffende kind dezelfde dag op de hoogte. 
De medewerk(st)er verzoekt de ouders om hun kind op te halen en adviseert de ouders hoe 
de hoofdluis te behandelen. 
Hoofdluizen behandelen: 
Gedurende twee weken dagelijks kammen met een netenkam/stof kam met metalen 
tanden. Het haar behandelen met een hoofdluismiddel (crèmespoeling is niet noodzakelijk). 
Dagelijks de kam uitkoken, desinfecteren met 70% alcohol of 30 minuten in een hete 
wasdroger stoppen. 

o Er komt een melding op de voordeur te hangen. 



15  

 
 
 
 

o Alle ouders en medewerkers van de desbetreffende groep worden gemaild. 
o Dagelijks worden de gebruikte kammen door Pinar gewassen in een afwasmachine 

op 60 C, 5 minuten uitkoken, desinfecteren met 70% alcohol of 30 minuten in een 
hete wasdroger stoppen. 

o Na twee weken controleren de pedagogisch medewerk(st)ers nogmaals een week 
lang alle kinderen op hoofdluis. 

 
Kinderen leren om te gaan met kleine risico’s 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we omgaan met de kleine risico’s. Onze missie is om 
kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te beiden waarin zij leren omgaan met de kleine 
risico’s die er zijn. We willen ongelukken of ziekte zo veel mogelijk voorkomen maar willen 
de kinderen niet over beschermen maar juist op een speelse manier leren omgaan met 
risico’s. 
Daarom beschermen we kinderen tegen grote risico’s, maar een bult, schaafwond, snee 
o.i.d. kan gebeuren. Kinderen leren hier zelfs van. Daarom aanvaarden we de kleine risico’s 
en leren we de kinderen om zich aan bepaalde afspraken te houden, maar ook hoe om te 
gaan met bepaalde spullen zoals speelgoed en rijdend materiaal. 
Het beperken van gezondheidsrisico’s en kinderen hieraan te laten bijdragen doen wij d.m.v. 
goede afspraken te maken met de kinderen, maar ook voorbeeld gedrag van de 
medewerkers is hierbij belangrijk. 
Voorbeelden van afspraken op het gebied van gezondheidsrisico’s zijn: handen wassen na 
toiletbezoek en na het snuiten van je neus, in je elle boog hoesten en niezen, gezichten 
schoonmaken na het eten. 

 
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen 
waarom we met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s 
op incidenten kunnen beperken, maken we ons verblijf nog veiliger. 

 
We leren kinderen: 

o Dat zij niet met deuren mogen spelen. 
o Dat zij niet zelf de voordeur open mogen doen. 
o Dat zij niet zonder begeleiding de keuken of de slaapkamer in mogen. 
o Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen. 
o Dat er in de groepsruimten niet mag worden gerend. 
o Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd. 
o Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is . 
o We stoeien niet bij ramen en deuren. 
o We stoeien niet op hoogte zoals op de bank of aan tafel. 
o We houden rekening met elkaar. 
o Aan te geven wanneer zij iets niet leuk of gepast vinden. 
o We leren ze welke gedrag wel en niet gepast of gewenst is. 
o Wat zij moeten doen bij een ontruiming/alarm. 
o Dat als zij gemorst hebben met drinken, dit bij de groepsleiding te melden of op te 

ruimen. 
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Kleine risico’s op het vlak van veiligheid ;Vallen/struikelen/botsen/glijden zoveel mogelijk 
beperken door speelgoed op te ruimen. Wij vinden dit ook aanvaardbare risico’s waarvan we 
vinden dat kinderen ook moeten leren omgaan met kleine risico’s. 

 
Risico-inventarisaties / Ongevallenregistratie 
Voor het jaar 2018 is de regelgeving rondom het thema veiligheid (hierin opgenomen de 
onderdelen hygiëne en gezondheid) aangepast. Elke organisatie moet met ingang van dit 
jaar beschikken over een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid per locatie. 

 
Over dit document moeten alle medewerkers binnen een organisatie in gesprek blijven, de 
voorwaarde om een jaarlijkse risico-inventarisatie uit te voeren is vervallen. Het beleid moet 
geactualiseerd worden wanneer de situatie op de locatie hiertoe aanleiding geeft, 
bijvoorbeeld in geval van een calamiteit of een verbouwing. 

 
Wanneer hiervoor aanleiding gevoeld wordt, of ter controle, kunnen wij vanzelfsprekend 
altijd nog teruggrijpen op de voormalige risico-inventarisaties, waarin alle mogelijke situaties 
bekeken worden. Wellicht dat wij hier in de toekomst dus nog gebruik van zullen maken. 

 
Het registreren van (bijna)ongevallen is noodzakelijk om bij soortgelijke toekomstige 
situaties te voorkomen dat het incident zich herhaalt. Dit formulier is bestemd voor leidsters 
van Kinderdagverblijf Pipoo, die betrokken zijn bij een (bijna)ongeval tijdens het verlenen 
van opvang aan kinderen, zowel in de verblijfsruimten als ook daarbuiten. 

 
Stappenplan 
1. Het ongevallenregistratieformulier moet bij ALLE (bijna)ongevallen worden ingevuld door 
de betrokken leidster. 
2. Als er sprake is van een ernstig ongeval dan moet de leidster in het bezit zijn van alle 
informatie die nodig is om de dienstdoende huisarts, tandarts of andere hulpdienst(en) in te 
schakelen. Zij is ook in het bezit van alle telefoonnummers waar de ouders in geval van nood 
kunnen worden bereikt. 

 
Zij zal zo spoedig mogelijk contact opnemen met de ouders, maar in geval van 
ernstigecalamiteiten eerst de hulpdiensten inschakelen. 
3. Na invulling en ondertekening moet het formulier in de groeps map opgeborgen worden. 
4. De kinderopvang zal afhankelijk van de aard van het (bijna)ongeval nader onderzoek 
doen, dan wel zo spoedig mogelijk een actieplan maken om dit (bijna)ongeval in de 
toekomst zo goed mogelijk proberen te voorkomen. 

 
In de risico-inventarisatielijsten zijn de risico’s voor een (bijna)ongeval specifiek per 
verblijfsruimte in kaart gebracht. Per waargenomen risico wordt een apart actieplan 
ingevuld. Door het actieplan in te vullen benoemen we het risico en geven we tevens aan 
voor welke oplossing(en) gekozen is. In het actieplan geven tevens aan wie verantwoordelijk 
is voor de actie en binnen welke termijn de maatregel uitgevoerd moet zijn. Er wordt een 
streefdatum genoteerd. 
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Portakabin 	
		
Kinderen kunnen zich verbranden aan heet water uit bijvoorbeeld de waterkoker en/of 
verwarming. Dit is een aanvaardbaar risico en kan ernstig letsel met zich meebrengen. Om ernstig 
letsel te voorkomen, wordt er voorafgaand aan het gebruik van de portakabin, diverse maatregelen 
genomen. Door deze maatregelen te nemen voldoet de portakabin aan de eisen voor een veilig 
ruimte.	
De waterkoker die aanwezig is wordt weg gezet. De waterkoker wordt enkel gebruikt in de pauzes 
van het personeel en wanneer er geen kinderen aanwezig zijn binnen de portakabin.	
		
In de winter zal er gebruikt gemaakt worden van een verwarming binnen de portakabin. Om 
verbranding en of ander letsel te voorkomen zal er om de verwarming een ombouw staan 
waardoor de kinderen niet instaat zijn om bij de verwarming in de buurt te komen en hun handen 
kunnen verbranden.	
Deuren worden waar mogelijk beveiligd met vingerstrips om zo te voorkomen dat er een vinger of 
hand bekneld raakt tussen de deur, dit is een aanvaardbaar risico .	
Naast de vingerstrips zal er ook raambeveiliging zijn waardoor de kinderen niet instaat zullen zijn 
zelfstandig het raam te openen, het raam zal dan ook ten alle tijden op kinderslot staan en onder 
toezicht van een medewerker.	
Ook zijn de laaggelegen stopcontacten voorzien van kinderbeveiliging en de hoeken van de tafel 
beschermd met foam.	
Na het gebruik van de portakabin zal de medewerker de deur op slot doen om het risico zo klein 
mogelijk te maken.	
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Gezondheidsbeleid 

 

Inleiding 

Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het bewerkstelligen van een gezond leefmilieu voor 
kinderen, ouders en de medewerkers binnen ons kinderverblijf. Door het volgen van de 
richtlijnen van dit beleid en de maatregelen die we hebben genomen en omschreven, 
worden (grote) gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt en uitgesloten. Naast het 
gezondheidsbeleid is het veiligheidsbeleid van kracht. 

 
Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen 
Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel 
meer. En ook medewerkers en ouders zijn niet ongevoelig voor deze ziektekiemen. We doen 
er dan ook alles aan om ons verblijf zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden. Wij hebben 
hiervoor de volgende maatregelen genomen. 

 
Handhygiëne 
We doen ontzettend veel met onze handen. We vegen vieze billen af, spelen ermee in de 
zandbak, raken speelgoed aan, vegen even langs onze neus en eten vervolgens een 
boterham, koekje of een stuk fruit. Een goede handhygiëne is dan ook belangrijk. We zorgen 
ervoor dat we minimaal ringen aan hebben. 
Tevens zorgen we ervoor dat kinderen en pedagogisch medewerkers hun handen wassen 
met 
zeep en water. Overal op locatie, is desinfecterende zeep te vinden, deze wordt gebruikt na 
het verschonen, een toiletgebruik of het in aanraking komen met bloed, lichaamsvocht, etc. 
Echter gaat onze eerste voorkeur uit naar het handen wassen met water en zeep, omdat dit 
de beste manier is om te voorkomen dat bacteriën en virussen zich verspreiden. 

 
We wassen onze handen met zeep en water: 

o Na het (helpen bij) toiletgebruik. 
o Na het buitenspelen. 
o Na het bezoek aan dieren. 
o Voor het (helpen bij) eten. 
o Voor het bereiden van een flesje. 
o Voor en na het aanbrengen van zalf. 
o Na het verschonen van een kind. 
o Na het verzorgen van wondjes. 
o Na het in contact komen met lichaamsvocht zoals snot, wondvocht of bloed. 
o Na contact met vuile was, afval of de afvalcontainer. 
o Bij zichtbaar vieze handen. 
o Bij verkoudheid (niezen, hoesten of snot) 

Bij het handen wassen gebruiken we vloeibare zeep en wrijven onze handen minimaal 
10 seconden goed over elkaar. Ook leren we kinderen hoe zij moeten zorgen voor een 
goede handhygiëne. 

 
Voedselhygiëne 

o Boodschappen die zijn binnengekomen worden direct op de juiste plek opgeborgen. 
o Open producten worden voorzien van datum. 
o Voedsel en drinkflessen worden alleen bereid op de daarvoor bestemde plekken. 
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o Gekoelde producten worden bewaard in de koelkast bij een temperatuur die ligt 
tussen de 4˚C en 7˚C. o Bij producten volgen wij de bewaar- en bereidingsadviezen 
op de verpakking. 

o Bij flesvoeding krijgt ieder kind zijn eigen fles. 
o Restjes eten worden weggegooid en niet opnieuw aangeboden. 
o Flessen worden na gebruik direct uitgespoeld en goed gereinigd. 
o Flessen worden in de koelkast bewaard. 
o Flessen en spenen worden om de dag uitgekookt. 
o Moedermelk wordt bewaard bij een temperatuur van maximaal 4˚C. o Melk wordt 

nooit meer dan eenmaal opgewarmd en opnieuw aangeboden. 
o Gekoelde producten die langer dan 3 kwartier buiten de koelkast zijn geweest 

worden weggegooid. 
 

Zieke kinderen 
Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Op deze 
manier krijgen ze de zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben en die de 
pedagogisch medewerker op het kinderdagverblijf onvoldoende kan bieden. 
Als het kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij ouders om dit 
voor 9.00 uur telefonisch door te geven aan de pedagogisch medewerker. Bij twijfel kunnen 
we dan samen met de ouder bekijken of het verstandig is om het kind te laten komen. In 
geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. 

 
Schone speel- en leefomgeving 
Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in 
een veilige en gezonde omgeving. De medewerkers en leidinggevende zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid. 

 
o We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te 

hanteren. 
o Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt. 
o Sanitaire ruimtes worden 2 x per dag schoongemaakt. 
o Meubilair is zo gemaakt dat het makkelijk schoon te houden is. 
o De vloer en het meubilair dat dagelijks gebruikt wordt moet dagelijks schoongemaakt 

worden. 
o Hoger gelegen oppervlakken moeten wekelijks gereinigd worden. 
o Verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd. 
o Speelgoed wordt wekelijks gereinigd of indien nodig eerder. 
o Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd. 

 
Allergieën 
Ouders worden verzocht om eventuele allergieën te melden. Uiteraard houden wij ook 
rekening met bijv. een voedselallergie. Als een kind een allergische reactie vertoont 
overleggen wij met de ouder hoe te handelen. 

 
Textiel in de leefruimte 
Ons beleid ten aanzien van textiel in de leefruimte: 

o Was textiel op minimaal 60°C. 
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o Voorzien niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) van een hoes. 
o Ouders dragen zelf zorg voor reserve kledingsetjes. Bij afwezigheid van extra kleding 

meegebracht door de ouders, verstrekt de leidster schone kleding. 
 

Een gezond binnenklimaat 
Het binnenmilieu is de leefomgeving binnen in een gebouw. 

 
Voor een gezond binnenmilieu zijn de volgende factoren van belang: 

o Lucht dagelijks minimaal 10 minuten. 
o Controleer regelmatig de temperatuur. 
o Verwijder droogbloemen, knutselwerken en dergelijke na een maand als ze niet 

worden gereinigd of verwijder ze al eerder wanneer ze zichtbaar stoffig zijn. 
o Gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) in ruimtes met kinderen. 
o Kies lijm op waterbasis of vul de lijmpotjes niet op de groep waar kinderen aanwezig 

zijn. Zoek een andere ruimte om bij te vullen of doe dit voor of na de aanwezigheid 
van de kinderen. 

o Gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met 
oplosmiddelen waar kinderen bij zijn. Gebruik geen sterk geurende producten, kies 
ook reinigingsmiddelen met zo weinig mogelijk geur. 

o Bij zomerse warme dagen zijn de volgende maatregelen van toepassing: 
o Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten. 
o Ventileer en lucht s’ avonds en s’ nachts het gebouw. 
o Zorg voor schaduw op de buitenspeelplaats. 
o Laat kinderen en medewerkers extra drinken en wacht niet tot dorstgevoel. 
o Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen (maar voorkom 

blootstelling aan direct zonlicht tussen 12:00 en 15:00 uur). 
 

Een gezond buitenmilieu 
Schoonhouden buitenruimte 
Wanneer kinderen buitenspelen checkt een pedagogisch medewerker altijd eerst de 
buitenruimte op de aanwezigheid van ongedierte, uitwerpselen van dieren, (zwerf)afval en 
andere zaken die een risico vormen voor de veiligheid en daarmee ook de gezondheid van 
kinderen. Is er iets niet in orde dan wordt dit direct verholpen of er worden maatregelen 
genomen om ervoor te zorgen dat de gezondheid van kinderen niet in gevaar komt. 

 
Er mag alleen gerookt worden buiten het kinderdagverblijf, op de daarvoor bestemde plaats. 

 
De zandbak en het gebruik van een zwembadje 
De zandbak is een bron van bacteriën en ziektekiemen. Het is dan ook belangrijk dat we het 
zand zo schoon mogelijk houden. Voor ieder gebruik wordt de zandbak gecontroleerd. 
Viezigheid of uitwerpselen van dieren worden direct verwijderd. Daarnaast wordt het zand 
in de zandbak periodiek of indien noodzakelijk eerder vervangen. 
Bij gebruik van een zwembadje wordt het water dagelijks of, indien er viezigheid of poep in 
het water ligt, direct ververst. We leren kinderen dat zij in de zandbak of het zwembadje niet 
mogen eten en drinken. 
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Gezondheid: leren omgaan met risico’s 
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) gezondheidsrisico’s. Dit doen we door uit 
te leggen waarom we met elkaar bepaalde afspraken maken en we leren hen hoe we risico’s 
kunnen beperken. Ons verblijf wordt op deze manier nog gezonder. 

 
We leren kinderen: 
o Wanneer en hoe zij hun handen moeten wassen. 
o Dat zij niet richting een ander niezen of hoesten. 
o Dat zij niet in de zandbak of het zwembadje mogen eten of drinken. 

 
Beleidscyclus 
Protocollenoverleg 
Twee keer in het haar hebben we studiedag. Op deze dag vindt er ook een protocollen 
overleg met alle medewerksters plaats. In dit overlegworden de protocollen doorgenomen 
en waar nodig aangepast of aangevuld. 
Tijdens dit overleg wordt ook het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid besproken. Hierbij 
worden registratielijsten voor ongevallen er ook bij gepakt en geëvalueerd. 
Tijdens dit overleg zullen wij ook gezamenlijk alle groepen weer kritisch bekijken vanuit 
hoogte van de kinderen. 

 
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld 
of bijgesteld, spelen zij hierin dan ook allen een actieve rol. 
Wanneer een nieuwe medewerker/stagiaire op de locatie komt werken zorgen we voor een 
introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra 
opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen 
wanneer dit aan de orde is. 

 
Tijdens team-overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
proberen we een vast agendapunt te maken (is niet altijd haalbaar). Zo wordt het mogelijk 
zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor 
vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 

 
Nieuwste versie 
Zodra er wijzigingen zijn aangebracht in het Beleid Veiligheid en Gezondheid wordt deze 
opnieuw gemaild aan de medewerksters (en stagiaire) en vervolgens komt de laatste versie 
op onze website te staan. 
Zo hoeft niet iedereen alles uit zijn hoofd te kennen maar weet iedereen waar belangrijke 
informatie ingekeken kan worden. 

 
Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid 
Onze beleidscyclus bestaat uit de volgende vier fasen: 
1. We starten de cyclus met een risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we 
op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan 
wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. 
2. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een 
jaarplan op 
3. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. 
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4. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 
 

Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. Dit kan eventueel korter zijn 
wanneer kleine onderwerpen in delen worden opgepakt. 

 
Plan van aanpak 
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal 
actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. 
De belangrijkste actiepunt is: 
- Fysieke veiligheid (Verstikking). 
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 2 maandelijks de 
genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een 
maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid hierop aangepast. 

 
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief 
effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

 
Draaiboek (uitjes) word door leidinggevende gemaakt (ruim van te voren wordt er overlegd 
d.m.v. een ‘’draaiboek’’). Aankomst bezoekadres; leidinggevende is al aanwezig (controleert 
veiligheid en gezondheid). 

 
Ouders 
Het gehele veiligheids- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk voor ouders via de website. Via 
de nieuwsbrieven/informatiebrieven berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk 
ter plekke beantwoordt. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt 
deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen. 
Het GGD-rapport met daarin de bevindingen van de inspecteur is ter inzage via onze website 
en via het register van LRK. 
Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid. 

 
Stagiaires 
Het gehele veiligheids- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk voor stagiaires via dit schriftelijk 
beleidsplan. 

 
Conclusie 
Kinderen leren door spelen. Ze proberen uit, herhalen, kijken en imiteren. Zo leren ze op de 
gebieden van taal, sociaal emotioneel, motoriek, creativiteit en cognitief vlak. 
Bij het spelen lopen kinderen kleine - en grote risico’s. De kleine risico’s helpen kinderen zich 
te ontwikkelen zolang ze daar op een goede manier in worden begeleid. De grote risico’s 
moeten te allen tijde zo goed als mogelijk voorkomen worden. 
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Dit beleidsplan veiligheid en gezondheid geeft een beeld van wat Kinderdagverblijf Pipoo 
verstaat onder grote en kleine risico’s en hoe daar mee wordt omgegaan. Daarvoor zijn een 
veilig en gezond gebouw en omgeving noodzakelijk, waarbij specifieke aandacht is voor de 
inrichting. Maar ook de directe omgang met de kinderen speelt een grote rol. 

 
Kinderen worden niet alleen begeleid bij hun ontwikkeling, ze worden per definitie ook 
verzorgd. Dat laat zich terugzien in het handelen rondom gezond eten en drinken, bij 
verschonen en begeleiden van toiletbezoek, voorkomen van de overdracht van ziektekiemen 
en het in uitzonderlijke gevallen benodigde medisch handelen. Maar ook in het beleid 
rondom sociale veiligheid en ongewenst overschrijdend gedrag. 

 
Kinderen moeten de kans hebben optimaal maar veilig de wereld om hen heen te verkennen 
en te ontdekken. Daarvoor moeten ze veilig kunnen spelen met speelmateriaal, veilig 
kunnen rennen, fietsen, klimmen, klauteren en glijden. 


