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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang de Roezemoes. Met behulp
van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen
en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij
kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.
Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2019. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van
diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier
van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien
noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.
De houder is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in
de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid
uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over
veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo
blijven we scherp op onze werkwijze, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet
effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of
veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

1.

Missie, visie en doel

Missie:
Kinderopvang de Roezemoes vangt kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we
door:
• kinderen af te schermen van grote risico’s;
• kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s;
• kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling;
• kinderen bewust maken wat gezond is met betrekking tot voeding en beweging.
Visie:
De Roezemoes staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en waar we een belangrijke
bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van
kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk
onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.
Niet alleen de kinderen maar ook ouders nog bewuster maken van wat gezond is qua voeding, natuur
en bewegen.
Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dient Kinderopvang de Roezemoes 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:
1. het bewustzijn van mogelijke risico’s;
2. het voeren van een goed beleid op grote risico’s;
3. 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 in een zo goot mogelijke vrijheid, waarbij de ontwikkeling
van eigen initiatief, creativiteit, zelfstandigheid en sociaal gedrag centraal staat.
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De leidsters zorgen ervoor dat de kinderen leren omgaan met kleinere risico’s door buitenspelen in de
natuur of ontdekkingstuin, rennen, spelen met stenen, sjouwen met takken, fietsen, steppen,
loopklossen en meer van dit soort aan te bieden. Dit heeft zowel mentaal als fysiek een positieve
invloed. Ze leren risicovolle situaties beter in te schatten en er naar handelen.
De leidsters gaan heel bewust om met bewegen, buitenspelen, natuur en voeding. Daarbij staat
veiligheid van de kinderen natuurlijk voorop. Ook de kinderen zijn bewuster doordat de leidsters bij
elk thema en gedurende de dag laten zien laten zien wat er om ons heen gebeurt, wat gezond is en
wat niet en dat hygiëne als je verkouden bent, na een toiletbezoek of buitenspelen ook belangrijk is.
Op de langere termijn wil Kinderopvang de Roezemoes:
de beleving van de kinderen en ouders van de natuur nog meer uitdiepen. Hierbij kinderen beter leren
omgaan met kleine risico’s. Ouders nog meer bewust maken van gezonde voeding, denk hierbij aan
het gebruik van vetten, suikers en groente en fruit. Ouders daarin ook advies geven over voeding voor
hun kind en als er overgewicht is of dreigt te ontstaan de ouders verwijzen naar een diëtiste.

2.

Omgaan met grote risico’s

In dit hoofdstuk beschrijven wij de grote risico’s die tijdens de opvang kunnen leiden tot ernstige
ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen.
De risico’s zijn onderverdeeld in 3 categorieën:
•
Fysieke veiligheid
•
Sociale veiligheid
•
Gezondheid
Per categorie beschrijven wij de belangrijkste risico’s met daarbij de maatregelen die zijn of worden
genomen om het risico te beperken. Bij de team overleggen gedurende het jaar zijn er
evaluatiemomenten met betrekking tot de grote risico’s. Voor de overige risico’s geldt onze lopende
risico inventarisatie veiligheid en gezondheid die is uitgevoerd in maart 2018.
Fysieke veiligheid:
Risico omschrijving
Verstikking

•
•
•
•
•
•
•
•

Vergiftiging

•

Genomen of te nemen maatregel
Eten niet naar binnen proppen
Gezamenlijk aan tafel eten en onder toezicht van een
leidster
Grootte van de stukken fruit en groente aanpassen op de
leeftijd van de kinderen
Tomaten en druiven worden in de lengte doorgesneden tot
4 jaar
Elektrische apparaten buiten bereik van de kinderen
Kettingen worden bij de kleine kinderen afgedaan bij
binnenkomst
Er zijn geen losse koorden, touwen etc. aanwezig waar de
kinderen zich kunnen indraaien
Er worden geen steentjes, eikeltjes, ongedierte
uitwerpselen etc. in de mond gestopt als we buiten zijn.
Schoonmaakmiddelen, plastic zakken, etc. zijn niet
bereikbaar voor de kinderen

Groep/locatie
Alle groepen en
locaties

Alle groepen en
locaties
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•

•
•
•
•
•

•

Verbranding

•

•

•
•
•

•
•
•

Er wordt niet gewassen met wasmiddel pods maar alleen
met poeder of vloeibaar, deze staan buiten bereik van de
kinderen
Geen toiletblokjes in het toilet
Afvalemmers zijn met deksel afgesloten
Geen giftige planten in de tuin
Onkruid in de tuin wordt regelmatig verwijderd, hiervoor
worden géén schadelijke onkruidverdelgers gebruikt.
De schuur in de tuin die alleen buitenom te bereiken is altijd
op slot. Hier worden spullen bewaard die een risico kunnen
zijn voor de kinderen. Denk hierbij aan snoeischaar, schop
etc.
Als we buiten letten de leidsters op giftige planten en wijzen
de kinderen erop deze te mijden. Kinderen wordt geleerd
geen planten in de mond te stoppen
Er is geen open vuur op de KDV locaties, met de BSO worden
duidelijke afspraken gemaakt bij open vuur. Bij een
kampvuur activiteit houden de leidster het vuur constant in
de gaten en houden de kinderen op een veilige afstand. Er is
altijd voldoende blusmateriaal aanwezig
Er wordt gebruikt gemaakt van elektrische waxinelichtjes
Er zijn geen radiatoren in het gebouw waar kinderen zich aan
kunnen verbranden
De kokend waterkraan is voorzien van een kinderbeveiliging
Roken is niet toegestaan in en rondom het gebouw
Op dagen (zonnig en/of bewolkt) wanneer UV-index hoger
is dan 3 worden de kinderen elke 2 uur ingesmeerd tegen
zonverbranding met een suncare SPF 50 speciaal voor
kinderen.
De App Weeronline staat op de groepstelefoon en hierin
wordt dagelijks vermeld hoe hoog de UV-index is.
Bij hoge temperaturen zijn we minder lang buiten en/of in de
schaduw
Kinderen houden zich aan de keukenregels wat betreft
kookapparatuur, deze regels worden samen met de kinderen
besproken en opgesteld. De kinderen zijn altijd onder
begeleiding bij de kookbezigheden.

Alle groepen en
locaties

KDV de Roezemoes

het Avontuur

Bijvoorbeeld:
Voor er met kookactiviteiten begonnen wordt: kinderen
uitleg geven over de apparatuur die gebruik zal worden.
• gebruik van ovenwanten bij ovenactiviteiten
• de apparatuur wordt volgens daarvoor opgestelde
regels behandelt
• er wordt niet gestoeid in de buurt van de apparatuur
• kinderen behoren zich gedragen bij het gebruik van
apparatuur
• de apparatuur gebruiken waarvoor het dient
•
indien nodig wordt na gebruik de apparatuur
schoongemaakt
•
na de activiteit evalueren met de kinderen,
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wat ging er goed en/of verkeerd, wat was moeilijk
en/of makkelijk
Verdrinking/water

•

•

•

•

•
•
•

•
Verkeer

•
•
•

•
•
•

•

In de zomer worden badjes opgezet met een laagje schoon
leidingwater. Het gevaar van verdrinking is nihil omdat
kinderen nooit of te nimmer zonder toezicht van een
leidster in het badje mogen verblijven. De leidsters houden
constant scherp in de gaten wat aanvaardbaar is en wat
niet. Alles afhankelijk van de leeftijd/kennis en ervaring van
het kind. Als er geen kinderen in het badje zitten wordt
ervoor gezorgd dat deze niet meer bereikbaar is voor de
kinderen of het badje laten we leeglopen.
Dagelijks wordt het water ververst en de badjes
schoongemaakt. Kinderen die niet zindelijk zijn krijgen een
zwemluier om en zindelijke kinderen laten wij plassen
vooraf. Bij (twijfel van) vervuiling wordt altijd het water
ververst.
Er wordt niet gegeten of gedronken in de badjes. Op het
drinken van zwemwater zijn de leidster oplettend en leren
de kinderen dat dit niet hoort
Een andere vorm van waterpret is een petflessendouche
en/of een watertafel op stahoogte met daarin een klein
laagje water ondanks het geringe risico altijd onder toezicht
van een leidster
Buiten spelen bij open water is niet toegestaan
Er wordt geen ren spelletjes gespeeld in de buurt van water
Er worden zoveel mogelijk routes, naar de speelplekken,
genomen zonder open water. Als open water gepasseerd
moet worden zijn de leidster extra alert op het risico,
kinderen lopen rustig, twee aan twee langs het open water.
De leidsters bespreken regelmatig met de kinderen hoe te
gedragen in de badjes en bij open water
De leidsters zijn zichtbaar door felle kleding
De kinderen worden opgehaald door leidster of gebracht
door de school
De leidster heeft de groepstelefoon bij zich met de
telefoonnummers van de ouders van de kinderen en de
achterwacht
Buiten spelen doen wij op autoluwe plekken, bij de route
ernaartoe worden drukke kruispunten gemeden.
De kinderen lopen twee aan twee in een rij naar de natuur
speelplekken
Elk jaar wordt het thema ‘jongleren in het verkeer’ met de
kinderen behandelt, daarin staan opdrachten, spelletjes
e.d. voor de kinderen. Ook de directe omgeving wordt
bekeken en ervaringen opgedaan. Zoals bijvoorbeeld: ‘hoe
steek ik over’
Kinderen worden vervoerd door bestuurders met rijbewijs
B en in goedgekeurde autostoeltjes. De auto is voorzien van
een inzittenden verzekering.

Alle groepen en
locaties

BSO het Avontuur

KDV de Roezemoes

KDV de Roezemoes
BSO het Avontuur
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Sociale veiligheid:
Risico omschrijving
Grensoverschrijdend
gedrag

Genomen of te nemen maatregel
Bewust en mondig maken van kinderen
Bij het ontstaan van incidenten bij kinderen onderling
wordt dit bespreekbaar gemaakt door er met de hele groep
over te praten als zijnde een thema en niet persoonlijk
gericht. Wat doe je als het je overkomt. Hoe zou je daar op
reageren. Wie ga je het vertellen.
Uiteraard worden incidenten eerst met de betrokkenen
besproken
Afspraken waar kinderen de leidsters wel/niet mogen
aanraken
De Meldcode Kindermishandeling is opgesteld. Hierin staan
hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag door
kinderen en leidsters/derden
Het moet bespreekbaar zijn onderling tussen de leidsters,
zodat erop aangesproken kan worden

Groep
Alle groepen en
locaties

• De Meldcode Kindermishandeling is bij alle leidsters
bekend
• het protocol kindervermissing is opgesteld en hangt
zichtbaar in de groep
• Voordat de kinderen gaan spelen in de tuin wordt er
gecontroleerd of de hekken gesloten zijn en niet te openen
door de kinderen
• Bij de KDV Roezemoes is de deur tussen de groep en de
voordeur voor de kleine kinderen dicht met de deurkruk
omhoog. De voordeur is met een draaislot dicht tijdens de
opvanguren. Ouders en leidsters worden erop geattendeerd
de voordeur niet open te laten of kinderen naar buiten te laten
gaan. Het hekje van de voortuin moet altijd gesloten zijn,
ouders worden hierop actief op geattendeerd.

Alle groepen en
locaties
Alle groepen en
locaties

•
•

•
•
•

•

Kindermishandeling
Vermissing

KDV de Roezemoes

Specifiek voor BSO Avontuur geldt:
• als de kinderen buiten verblijven, hebben de leidsters een
telefoon mee met alle nummers van de ouders en
achterwacht
• Leidster tellen regelmatig de kinderen tijdens het spelen in
de natuur
• De leidster spreken met de kinderen af in welk gebied ze
“vrij” mogen rondlopen en bekijken het gebied samen.
• Kinderen mogen niet in hun eentje ronddwalen in het
afgesproken gebied, ze zijn altijd met een maatje
• Het vrij te spelen gebied is overzichtelijk voor de leidsters

Gezondheid:
Risico omschrijving
Vallen van grote
hoogte

Genomen of te nemen maatregel
• Buiten is één speeltoestel die vrij hoog is. De kinderen leren
de regels hoe hiermee om te gaan. De leidsters zijn zich

Groep
KDV de Roezemoes
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•

•
•
•

bewust van de risico’s en zijn alert als er kinderen op het
speeltoestel spelen
Nieuwe kinderen worden direct de regels voor het spelen
op dit toestel aangeleerd. Regelmatig wordt er door de
leidster gecontroleerd of iedereen de afspraken en regels
nog weet
Het toestel staan buiten hierdoor is deze alleen beschikbaar
voor de kinderen tijdens het buitenspelen
Klimmen op het hek rondom de tuin is niet toegestaan
Op het schoolplein van de Horizon staan hoge
speeltoestellen, kinderen van KDV de Roezemoes mogen
daar niet spelen, zij hebben een eigen speelplaats

KDV de Roezemoes

het Avontuur

Luchtweginfectie
(RS virus)

Verkeerde medicatie

Allergieën

Hygiëne /
besmettingsgevaar

Speciaal voor BSO het Avontuur geldt:
• Spelen op hoge speeltoestellen is alleen toegestaan na
toestemming van de leidster
• Klimmen in bomen is alleen toegestaan na toestemming
van de leidster
• Kinderen mogen maar tot een hoogte klimmen die de
leidster veilig acht. Hierbij wordt rekening gehouden met de
leeftijd, ervaring en kennis van het kind
• Leidster wassen regelmatig hun handen en houden de
nagels kort.
• Kinderen wordt geleerd hoe de handen moeten worden
gewassen
• Verspreiding beperken we door hoest en niezen in de
elleboogholte dan wel een papieren zakdoek
• Minstens een maal per dag wordt er geventileerd door de
raam en/of tuindeur voor minimaal één uur open te zetten
• Ouders worden middels het informatiebord op de hoogte
gehouden indien er besmetting risico is.
• In principe wordt er door de leidsters geen medicatie
toegediend is dit echter wel noodzakelijk tijdens
opvanguren dan wordt er gebruik gemaakt van een
machtigingsformulier, getekend door de ouders, hierop
staat de handelswijze, handtekening van de ouders, en er
kan een aftekenlijst worden bijgehouden indien herhaling
nodig is.
• Medicatie wordt alleen toegediend als deze in de originele
verpakking, inclusief bijsluiter is aangeleverd. De naam van
het kind is duidelijk zichtbaar op de verpakking
• Op het contactformulier staat (wordt door ouder ingevuld
bij plaatsing van een kind) vermeld of het kind allergieën
heeft
• Op het informatiebord op de groep is duidelijk zichtbaar
welke kinderen waarvoor allergisch zijn
• Invallers en nieuw medewerkers worden goed op de hoogte
gesteld
• Bij het verschonen van de luier is een protocol opgesteld
naar de voorschriften van het Landelijk Centrum voor
Hygiëne (bijlage 2)

Alle groepen en
locaties

Alle groepen en
locaties

Alle groepen en
locaties

Alle groepen en
locaties
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Vaccinatie

• Borstvoeding wordt gekoeld bewaard. Tenzij de
moedermelk vers en nog niet gekoeld wordt aangeleverd
onderzoek bewijst dat deze moedermelk 5 tot 10 uur goed
is bij kamer temperatuur (max 20°C). Als de melk niet
binnen 5 uur wordt gedronken, wordt deze alsnog gekoeld
in de koelkast. Voor referentie naar de onderzoeken:
https://www.borstvoeding.com/artikelen/kolven/bewaren
.html
• Poedermelk wordt ter plekke bereidt andere vormen
hiervan worden niet geaccepteerd. Poedermelk wordt
enkel bereidt gekookt en afgekoeld water.
• De flessen en spenen worden eerst koud afgespoeld en
daarna heet afgewassen. Op een druiprekje mag het
vervolgens volledig drogen voor het wordt opgeruimd.
• Voor het voedsel is een protocol opgesteld op basis van de
Hygiënecode voor kleine instellingen (bijlage 3)
• Kruisbesmetting wordt voorkomen door dragen van
handschoenen op kritische momenten zoals toilet
schoonmaken en verschonen, goed afwassen van gebruikt
serviesgoed.
• Als de leidster een kind met een besmettelijke huidinfectie
constateert wordt de ouders verzocht het kind op te halen.
• Handhygiëne volgens het Landelijk Centrum voor Hygiëne
• Schone kleding, geen sieraden, geen nagellak, korte schone
nagels en handschoenen dragen wanneer nodig of
voorgeschreven
• Speelgoed wordt schoongemaakt middels een planning
indien nodig wordt het vaker schoongemaakt
• De zandbak is bij geen gebruik afgesloten en de leidsters zijn
alert op eventuele uitwerpselen van katten en andere
dieren. Elke 2 jaar wordt het zand in de zandbak vervangen.
• Tafels en andere oppervlakken waar veel contact mee is
worden gedurende de dag meerdere keren met water en
een microvezeldoekje schoongemaakt
• Toiletten worden elke per dag schoongemaakt
• Prullenbakken worden elke dag geleegd
• Vieze luiers worden in afgesloten emmer bewaard en elke
dag geleegd.
• Een klein aantal kinderen, op de groep, is niet of nog niet
volledig gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatie
programma (RVP) van de Overheid. Vaccineren is niet
verplicht en de kinderopvang mag deze kinderen niet
weigeren. Eventuele besmetting van kinderen wordt
gewaarborgd door groepsimmuniteit, doordat de groep
een hoge vaccinatiegraad heeft. Zodra de vaccinatiegraad,
binnen de groep, risicovol daalt zullen wij contact opnemen
met de GGD voor overleg en advies.
• Er word bijgehouden welke kinderen niet volgens het RVP
zijn gevaccineerd.
• Kinderen die niet gevaccineerd zijn volgens het RVP en die
in contact komen met straatvuil bij een diepe verwonding

Alle groepen en
locaties
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lopen meer gevaar. Er wordt direct contact opgenomen
met de ouders

3.

Omgaan met kleine risico’s

In dit hoofdstuk is beschreven hoe kinderopvang de Roezemoes omgaat met kleine risico’s. De missie
is om de kinderen een zo veilig mogelijke opvang te bieden, waarin zij leren om gaan met kleine
risico’s die er zijn en proberen hierbij ziekte, ongelukken en een onhygiënisch klimaat zoveel mogelijk
in te dammen.
Overbescherming doet de kinderen ook geen goed. Daarom beschermen de leidsters de kinderen
tegen onaanvaardbare risico’s en werken ze dagelijks met aanvaardbare risico’s. Een bult of
schaafwond, een val over speelgoed het is voor kinderen dagelijkse kost. Deze dingen ervaren
kinderen overal er zit zelfs een positieve kant aan deze ongelukjes.
Je leert met vallen en opstaan. Kleine ongelukjes hebben een positieve invloed op de fysieke
gezondheid. Het vergroot het zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen. Daarnaast
vergroot het de sociale vaardigheden.
Leren omgaan met kleine risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Ze ontwikkelen risico competenties
door te spelen in risicovolle situaties. Ze leren de situatie inschatten, ontwikkelen cognitieve
vaardigheden zodat ze een goede afweging kunnen maken. Het nemen van risico’s is onderdeel van
effectief leren. Risicovol spelen geeft kinderen een houding van “ik kan het” en daarmee gaat een
kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot de
onafhankelijkheid en het zelfvertrouwen.
Leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de sociale vaardigheden, fysieke en
mentale gezondheid van kinderen. Ze staan sterker in hun schoenen, kunnen conflicten beter
oplossen en herkennen de emoties van hun speelmaatjes.
Bewegingen zoals klimmen, slingeren, rollen, hangen en glijden komen veel voor tijdens het spelen
ze zijn leuk voor kinderen en essentieel voor de ontwikkeling van motorische vaardigheden.
Risico omschrijving
Vingers tussen deur
/kasten

Besmettingsgevaar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Genomen of te nemen maatregel
Vingersafe op de deuren. Deuren altijd goed sluiten
Kinderen, leidsters en ouders kijken voordat de deur wordt
gesloten, elkaar hierop attenderen.
Oudere kinderen leren omgaan met deuren
Handen wassen na elke verschoonbeurt of toiletbezoek
Speelgoed schoonhouden, knuffels en verkleedkleding
wordt maandelijks gewassen.
Hoesten/niezen in de elleboogholte
Kinderen uitleggen waarom we dit zo doen en het
voorbeeld geven.
Gebruik maken van papieren handdoekjes
Melden aan de ouders als er een besmettelijke ziekte
heerst, dit gebeurt via het informatiebord in de hal
De adviezen van het RIVM volgen

Groep
Alle groepen en
locaties

Alle groepen en
locaties
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Stoten, vallen

Slapen

Schoonmaken

4.

• De kinderen die overdag slapen op de opvang hebben elk
hun eigen matras, beddengoed en slaapzak.
• Aanvaardbare schrammen en bulten tijdens het spelen
worden geaccepteerd
• Scherpe randen rondom tafels, speelhoeken en kasten
worden indien nodig voorzien van veiligheidsbescherming
• Binnen niet rennen
• Speelgoed opruimen, hierbij benoemen waarom en leidster
geven het voorbeeld door te helpen opruimen.
• De kinderen die buiten slapen hebben voldoende frisse
lucht.
• De stofzuiger bevat een HEPA filter.
• Er wordt enkel vochtig afgenomen met microvezeldoekjes.
• Horizontale tafel en keukenoppervlaktes worden enkel met
water afgenomen. De schoonmaakmiddelen zijn ecologisch
verantwoord en hierdoor vriendelijk voor mens en milieu

Alle groepen en
locaties

KDV de Roezemoes

KDV de Roezemoes
KDV de Roezemoes

Risico-Inventarisatie

Om in kaart te brengen hoe op de opvang met risico’s wordt omgegaan, moet geïnventariseerd worden
of de werkinstructies, protocollen en andere afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat risico’s tot
het minimum worden beperkt.
De leidsters inventariseren het hele jaar door en maandelijks wordt dit als een vast agendapunt in het
teamoverleg besproken. Alle leidster worden betrokken bij de inventarisatie. Hierover meer in
hoofdstuk 8 Beleidscyclus
Ook wordt er tijdens het teamoverleg telkens een thema onder de loep genomen om te kijken of er
actie moet worden ondernomen. Doen zich er incidenten voor of valt de leiding iets op waardoor
direct actie moet worden genomen dan wordt dit met de houder besproken.
In Juli 2019 is KDV verhuisd naar een andere locatie, ook hier is een Risico inventarisatie gemaakt.
Vanaf 2019 worden de risico’s op een andere wijze in kaart brengen, namelijk aan de hand van de
QuickScans in de nieuwe Risicomonitor.
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5.

Thema’s uitgelicht

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind.
Kinderopvang de Roezemoes heeft de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend
gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
•
Tijdens het maandelijkse teamoverleg wordt over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
•
De Meldcode Huishoudelijke geweld en Kindermishandeling wordt nageleefd.
•
In het pedagogisch beleidsplan is opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om
kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet
toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
•
Daarnaast leren de kinderen dat het belangrijk is dat ze direct aangeven als zij bepaald gedrag
ervaren dat niet wenselijk is. De leidsters helpen ze mondiger te worden op momenten dat dit
nodig is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
•
Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
•
Kinderopvang de Roezemoes werkt met een vier-ogenprincipebeleid.
•
Medewerkers kennen het vier-ogenprincipebeleid
•
Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenprincipebeleid niet goed wordt
nageleefd.
•
Er is een meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling met een protocol wat te doen bij
een vermoeden.
•
Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van huiselijke geweld
en/of kindermishandeling.
•
Houder is aandachtfunctionaris en is voor leidsters, ouders en anderen elke dag bereikbaar voor
het geven van informatie en/of advies
Vier-ogenprincipe
Vanuit de wet wordt geëist dat de opvang zodanig wordt georganiseerd dat een pedagogisch
medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de
werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een
andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en
wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderopvang gedurende langere tijd
ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.
De opvang bij Kinderopvang de Roezemoes is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker,
stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten
terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
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Kinderopvang de Roezemoes geeft hier op de volgende wijze vorm aan:
Op de groep staan 2 leidsters en door de situatie van het gebouw is het altijd mogelijk gehoord of
gezien worden door anderen. Wanneer leidsters bij breng- en haalmomenten alleen op de groep staan
kunnen zij gehoord en gezien worden door anderen omdat ouders op onaangekondigde momenten
binnen kunnen komen. Tevens kunnen leerkrachten van de basisschool onaangekondigd binnenlopen.
Achterwachtregeling
Een achterwacht is in twee situaties nodig:
•
Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de BKR. In deze
situatie moet een volwassene op afroep beschikbaar zijn en binnen 15 minuten op de locatie
aanwezig zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
•
Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij niet aan de BKR wordt voldaan (drieuursregeling). In deze situatie moet een tweede volwassene op de locatie aanwezig zijn. De
afwijkende inzet mag op de dagen van de week verschillen, maar niet per week verschillen.
Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk:
•
Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een medewerker
is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig.
•
Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan (drieuursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
•
Op de locatie hangt een lijst met namen en telefoonnummers (afsluitbare kast lokaal).
•
De telefoonnummers van de achterwacht staan ook in de groepstelefoon die leidsters bij zich
hebben als zij met de kinderen wandelen naar het park en/of speeltuin

6.

EHBO regeling

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is er tijdens de openingsuren op onze opvang
minimaal één volwassene aanwezig met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.
Op de locatie wordt er alles aan gedaan 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 leidsters een
geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.
Op de locatie ligt een lijst met namen van de leidsters die een diploma kinder-EHBO hebben.
Elk jaar volgen de leidsters een herhalingscursus kinder-EHBO.
De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:
•
Brandpreventie.com te Lelystad.
Deze organisatie zal ook de herhalingscursussen verzorgen volgens de nieuwe eisen.
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7.

Beleidscyclus

Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid
Het doel is de kinderen een veilige en gezonde speelomgeving te bieden waarin ze zich in alle vrijheid
kunnen ontwikkelen.
De beleidscyclus wordt gestart met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg
wordt bepaalt welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en
gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie.
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie stellen we een actieplan op. De voortgang van
dit plan wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid door de houder bijgesteld.
Plan van aanpak
Bijlage 1
Welke maatregelen worden genomen?
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van
veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie kunnen er een aantal actiepunten
op de agenda gezet worden met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.
Tijdens een teamoverleg wordt besproken welke maatregelen er moeten worden genomen en door
wie dit opgepakt zal worden. Bovendien wordt een tijdslimiet afgesproken waarbinnen de maatregel
moet zijn genomen. Dit wordt door de houder in het plan van aanpak genoteerd.
Het kan ook zijn dat er geen maatregelen nodig zijn omdat er geen punten voor verbetering is
geconstateerd tijdens de risico-inventarisatie. Ook dan blijven de leidsters alert op verbeterpunten
gedurende het jaar en blijft het een vast agendapunt in het maandelijks teamoverleg.
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 elke maand 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 door de houder.
Blijkt dat na de evaluatie toch nog een aanvullende maatregel nodig is, wordt bekeken welke dat moet
zijn en start de procedure weer van voren af aan.
De houder houdt, op het plan van aanpak, bij welke maatregelen er zijn genomen of dat er nog
aanvullende maatregelen moeten worden genomen.
Zodra alle maatregelen voldoen wordt het beleidsplan aangepast om aan te laten sluiten bij de actuele
situatie op de opvang. Het plan van aanpak wordt bij de risico-inventarisatie gevoegd.
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8.

Communicatie en afstemming intern en extern

Kinderopvang de Roezemoes vindt het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt
opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Als er een nieuwe medewerker
op de locatie komt werken wordt er gezorgd voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze
persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. Indien er ingrijpende
veranderingen worden ingesteld heeft een leidster die langer werkzaam is bij de opvang wellicht wat
meer begeleiding nodig om nieuwe regelingen eigen te maken.
Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast
agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers
worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.
Tijdens het intake gesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en gezondheid.
Op de website staat het definitieve rapport 2018 van de risico inventarisatie van de GGD, zodat een
ieder dit kan lezen. In het pedagogisch beleidsplan wordt ook vermeld dat er gedurende het hele jaar
een risico inventarisatie wordt gedaan.
Daarnaast worden ouders via nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van
eventueel lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke
beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de
nieuwsbrief opgenomen.
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Bijlage 1
Plan van aanpak voor verbetering van de veiligheid en gezondheid
Tijdens de risico-inventarisatie van ………………… zijn er punten voor verbeteringen geconstateerd.
Tijdens het teamoverleg van …………………. zijn de volgende punten voor verbetering gemeld door:
……………………………………………………………………………………………………………………
Locatie:
KDV de Roezemoes

/

KDV Wollewei

/

BSO het Avontuur

/

BSO de Tuimelaar

Omschrijving van de geconstateerde verbeterpunten:
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Welke actie / maatregel moet er genomen worden:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….......
Wie gaat actie / maatregel uitvoeren
Leidster: …………………………………………………………………………………………………………..
Houder : …………………………………………………………………………………………………..............
Bedrijf : .………………………………………………………………………………………………………….
Wanneer wordt actie en/of maatregel genomen: …………………………………………………………….
Actie en/of maatregel wordt besproken tijden het teamoverleg van: …………………………...................
Voldoet de actie / maatregel: ja / nee
Waarom niet: ………...…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Is er nog een aanvullende maatregel nodig: ja / nee
zo ja, geef een suggestie: ……………………………………………………………………………………….
Wanneer wordt de aanvullende actie en/of maatregel genomen:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Wie gaat de aanvullende actie en/of maatregel uitvoeren:
Leidster: …………………………………………………………………………………………………………...
Houder : …………………………………………………………………………………………………..............
Bedrijf : .…………………………………………………………………………………………………………..
Aanvullende actie en/of maatregel wordt besproken tijdens het teamoverleg van: …………………….....
Voldoet de aanvullende actie en/of maatregel: ja / nee
Waarom niet en wat is er nog nodig om het wel te laten slagen: ………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
De verbeteractie en/of maatregel voldoet en de opvang voor de kinderen is verbeterd op het gebied
van gezondheid en/of veiligheid op: ………………………………………………….. paraaf houder ………
Het beleid voor veiligheid en gezondheid is aangepast op ………………………… paraaf houder ……...
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Dit document wordt bij de risico-inventarisatie van 20…gevoegd op …………….. paraaf houder ……...

Beleidsplan veiligheid en gezondheid
Kinderopvang de Roezemoes
Wold 18-30
8225 AN Lelystad
Januari 2019
A.A. van der Ree
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