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1. Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderopvang In ’t Greun. Met 

behulp van dit document hopen wij ouders/verzorgers, pedagogisch medewerkers, 

vrijwilligers, de GGD en andere belangstellenden inzicht te geven in onze werkwijze met 

betrekking tot veiligheid en gezondheid.  

Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is geldig vanaf april 2021. Onze pedagogisch 

beleidsmedewerker draagt er zorg voor dat dit document actueel blijft door dit jaarlijks te 

evalueren en zo nodig aan te passen. Dit gebeurt op basis van eventuele veranderingen en 

nieuwe inzichten. Dit beleidsplan is tot stand gekomen doordat wij ons hebben verdiept in 

diverse thema’s die van belang zijn bij het creëren van een zo veilig en gezond mogelijke 

omgeving voor iedereen die betrokken is bij kinderopvang In ’t Greun. Deze thema’s zijn 

onderling besproken om zo de huidige risico’s te inventariseren. 

Een beleid komt in de praktijk pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich hierbij 

betrokken voelen en dit uitdragen. Om dit te kunnen waarborgen blijven wij continu in 

gesprek over deze onderwerpen met zowel professionals als ouders/verzorgers. Onder 

anderen binnen teamoverleggen en vergaderingen van de oudercommissie zal dit met 

regelmaat terugkomen. Op deze manier blijven we kritisch op onze werkwijze en kunnen we 

bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij een verbouwing, direct controleren of 

het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.  

Kinderopvang In ’t Greun staat altijd open voor feedback en suggesties om de opvang 

veiliger en gezonder te maken. Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is beschikbaar op 

onze locatie en is tevens in te zien op onze website.  

 

2. Beschrijving van de opvang 
 

Kinderopvang In ’t Greun is gevestigd aan de Louerstraat, nummer 15, te Susteren. Wij 

werken met één verticale groep. Dit houdt in dat er kinderen vanaf 12 weken tot 4 jaar oud 

worden opgevangen. Kinderopvang In ’t Greun heeft, wat betreft minimale hoeveelheid 

ruimte per kind, plek voor 19 kinderen. Wij kiezen er echter voor om dit te beperken tot een 

maximum van 15 kinderen om hen de mogelijkheid te bieden vrij te kunnen bewegen en 

ontdekken zonder hierin gehinderd te worden door een gebrek aan ruimte.  

De groepsruimte van kinderopvang In ’t Greun biedt een uitnodigende en stimulerende 

omgeving aan kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën om zich spelenderwijs te 

kunnen ontwikkelen. Zo zijn er diverse speelhoeken gecreëerd voor de kinderen waar 

bijpassend speelmateriaal te vinden is. Hierbij valt te denken aan de huishoek, de bouw-

/autohoek, de leeshoek en de babyhoek. Het speelmateriaal ligt binnen handbereik van de 

kinderen zodat zij zelf kunnen kiezen waarmee zij willen spelen. Door het werken met 
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speelhoeken bieden we hen dit gedoseerd aan zodat zij goed het overzicht kunnen bewaren. 

Tevens is de ruimte hierdoor overzichtelijk voor de pedagogisch medewerkers, hetgeen 

belangrijk is voor de veiligheid. Verder is er ook speelmateriaal aanwezig waar de kinderen 

niet zelf bij kunnen en om moeten vragen. Niet alles is namelijk geschikt voor kinderen in 

verschillende leeftijdscategorieën. Kinderopvang In ’t Greun beschikt over 73,50 m² 

groepsruimte, waardoor er voor elk kind tenminste 3,5 m² speelruimte beschikbaar is. 

  

Het pand beschikt over een groot raamwerk zodat er makkelijk van binnen naar buiten kan 

worden gekeken en andersom. Ook is er hierdoor sprake van veel lichtinval, zodat er zo min 

mogelijk gebruik gemaakt hoeft te worden van kunstlicht. Voldoende daglicht heeft namelijk 

een positief effect op de (psychische) gezondheid. Er is bewust gekozen voor het gebruik van 

zo veel mogelijk zachte, natuurlijke kleuren in plaats van voornamelijk felle kleuren in de 

groepsruimte. Dit aangezien bewezen is dat kinderen zich hierdoor rustiger, veiliger en 

vertrouwder voelen. Verder beschikt kinderopvang In ’t Greun over een kantoorruimte, een 

keuken, een sanitaire ruimte met een tweetal kindertoiletten en een slaapkamer met 

bedden die gecertificeerd zijn volgens het nieuwe eisenpakket in de kinderopvang.  

  

De aangrenzende buitenruimte van kinderopvang In ’t Greun bevat veel materialen om 

kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën te stimuleren de wereld om zich heen te 

ontdekken. Daarnaast worden de kinderen met name motorisch gezien uitgedaagd door de 

aanwezigheid van voldoende klim en klautermogelijkheden. Doordat wij hierbij voornamelijk 

gebruik maken van natuurlijke aspecten, waaronder boomstammen, zand en schors, worden 

deze altijd voor gebruik gecontroleerd om het risico zo klein mogelijk te maken dat kinderen 

zich bezeren. Tevens zijn wij in het bezit van konijnen, kippen en cavia’s en wordt 

gezamenlijk een moestuintje onderhouden. De kinderen mogen echter nooit alleen in het 

verblijf van de dieren komen. Hier is te allen tijde een pedagogisch medewerker bij 

aanwezig. De buitenruimte van kinderopvang In ’t Greun is afgeschermd door een hekwerk 

en beschikt over tenminste 3 m² buitenspeelruimte per kind.  

 

3. Missie en visie 
 

Kinderopvang In ’t Greun vangt kinderen op in een zo veilig en gezond mogelijke omgeving. 

Dit doen we door; 

❖ Kinderen af te schermen van grote risico’s 

❖ Kinderen leren omgaan met kleinere risico’s 

❖ Kinderen uit te dagen en stimuleren in hun ontwikkeling 

Wij streven ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in hun eigen tempo en 

naar hun unieke mogelijkheden. Wij stimuleren dit onder anderen door onze omgeving te 
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voorzien van dieren en natuurlijke aspecten. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving 

vormt hiervoor de basis. 

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is vastgesteld dat wij in het bezit dienen te 

zijn van een beleid waarin wij de belangrijkste risico’s binnen de kinderopvang in kaart 

brengen en afspraken maken over hoe hiermee om te gaan. Het doel hiervan is het creëren 

van een speel- en leefomgeving waarin kinderen beschermd worden tegen risico’s met 

mogelijk ernstige gevolgen en leren omgaan met kleinere risico’s. Dit zodat ze onbezorgd 

kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Tevens bieden wij hierdoor een zo 

veilig en gezond mogelijke werkomgeving voor onze medewerkers. 

 

4. Grote risico’s 
 

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

leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We verdelen de risico’s 

in drie categorieën, namelijk fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per 

categorie benoemen we maximaal 5 belangrijke risico’s met de daarbij behorende 

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

Daarnaast bespreken wij de risico’s en maatregelen die specifiek gelden voor de 

brandveiligheid van het verblijf. Voor alle risico’s geldt dat wij dit proberen te beperken 

doordat er te allen tijde sprake is van toezicht door een pedagogisch medewerker. Voor 

overige risico’s verwijzen wij naar de bijlagen waarin de complete risico-inventarisatie is 

opgenomen die in december 2020 is uitgevoerd.  

4.1. Fysieke veiligheid 
Ten aanzien van de fysieke veiligheid heeft kinderopvang In ’t Greun de volgende risico’s 

gedefinieerd als grote risico’s: 

Vallen van hoogte 

Genomen maatregelen zijn; 

❖ De kinderen worden gewezen op de gevaren van klimmen. We blijven dit benoemen 

en leren hen aan hoe materialen op een juiste, veilige wijze gebruikt moeten worden, 

❖ Kinderopvang In ’t Greun hanteert het protocol veilig slapen en wiegendood. De 

pedagogisch medewerkers kennen dit en handelen volgens dit protocol, 

❖ We maken enkel gebruik van bedden die gecertificeerd zijn volgens het nieuwe 

eisenpakket in de kinderopvang. Deze bedden worden jaarlijks gecontroleerd, 

❖ Er worden geen stoelen of banken bij een raam geplaatst dat geopend kan worden,  
❖ Kinderen mogen nooit alleen worden gelaten op de aankleedtafels en mogen enkel 

met begeleiding via het trapje op het aankleedkussen klimmen. 
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Verstikking 

Genomen maatregelen zijn;  

❖ Er wordt gekeken of het aanwezige speelgoed gevaar bevat voor kinderen doordat ze 

dit bijvoorbeeld in hun mond kunnen stoppen en zich kunnen verslikken of 

verstikken,  

❖ Kleine voorwerpen worden na gebruik direct opgeborgen en enkel aan tafel gebruikt, 

❖ De slaapkamer wordt dagelijks geventileerd,  

❖ Kinderopvang In ’t Greun hanteert het protocol veilig slapen en wiegendood. De 

pedagogisch medewerkers kennen dit en handelen volgens dit protocol, 

❖ Kinderen die onrustig slapen krijgen alleen een slaapzak aan, 

❖ Voor het slapen gaan wordt ervoor gezorgd dat de kinderen niets om of aan hebben 

dat hen zou kunnen verstikken, zoals een riem, 

❖ De kinderen eten aan tafel en de pedagogisch medewerkers letten erop dat de 

kinderen rustig eten. 

 

Vergiftiging  

Genomen maatregelen zijn; 

❖ Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in hoge kasten of in de afgesloten 

berging, 

❖ Medicijnen worden bewaard buiten het bereik van kinderen, 

❖ De kinderen mogen niet in de keuken komen, 

❖ Geneesmiddelen worden te allen tijde gecontroleerd voor gebruik. 

 

Verbranding  

Genomen maatregelen zijn; 

❖ Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst, 

❖ De kinderen mogen niet in de keuken komen, 

❖ De temperatuur van opgewarmde vloeistoffen of voedsel wordt voor gebruik 

gecontroleerd,  

❖ Kinderen worden regelmatig ingesmeerd met zonnebrandcrème met factor 50 op 

dagen dat bescherming voor de zon gewenst is,  

❖ Op zeer warme en zonnige dagen worden de kinderen tussen 12:00 en 15:00 zo veel 

mogelijk uit de zon gehouden, 

❖ Radiatoren zijn afgeschermd door een radiatorombouw.  
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Verdrinking  

Genomen maatregelen zijn; 

❖ Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt er altijd gecontroleerd of alle poorten 

gesloten zijn aangezien zich op loopafstand een waterpoel bevindt, 

❖ Kinderen spelen alleen onder toezicht met water. Denk hierbij aan de watertafel en 

zwembadjes. 

Wanneer er toch een ongeval of bijna ongeval heeft plaatsgevonden met betrekking tot de 

fysieke veiligheid, volgt kinderopvang In ’t Greun het stappenplan ongevallen en maken we 

gebruik van het registratieformulier ongevallen dat terug te vinden is in de bijlagen.  

4.2. Sociale veiligheid 
Ten aanzien van de sociale veiligheid heeft kinderopvang In ’t Greun de volgende risico’s 

gedefinieerd als grote risico’s: 

Grensoverschrijdend gedrag 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen kan een enorme impact hebben 

op het welbevinden van het getroffen kind. Bij kinderopvang In ‘t Greun heeft dit thema dan 

ook onze bijzondere aandacht. Grensoverschrijdend gedrag is gedrag waarmee de ander 

schade op fysiek, mentaal of emotioneel vlak wordt toegebracht. Dit kan bijvoorbeeld door 

seksuele handelingen bij minderjarigen, maar ook door onderling pestgedrag. Wij hebben de 

volgende maatregelen genomen om dit te voorkomen en te laten stoppen als we merken 

dat het toch gebeurt: 

❖ Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent het Gedrag, 

❖ Er wordt te allen tijden gewerkt middels het vierogenprincipe,  

❖ Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een 

open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken, 

❖ De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld wordt nageleefd, 

❖ Er zijn duidelijke afspraken over hoe er gehandeld wordt als kinderen onderling 

grensoverschrijdend gedrag vertonen. Zo volgen wij bij vermoedens van pestgedrag 

ons pestprotocol.  

 

Kinderopvang In ’t Greun vindt het van belang dat kinderen zelf ook inzicht krijgen in welke 

normen en waarden worden nagestreefd, zodat ze leren welk gedrag gepast en ongepast is. 

Wij stimuleren hen om voor zichzelf en anderen op te komen en het aan te geven als zij 

bepaald gedrag niet wenselijk vinden. De volgende opvattingen staan bij ons centraal: 

 

❖ Wij hebben respect voor elkaar. 

Dit houdt in dat we iedereen in zijn waarde laten, ondanks de onderlinge verschillen, 

en dat niemand wordt gepest of buitengesloten. Daarnaast wordt agressief gedrag, 
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zowel in fysieke (iemand pijn doen) als verbale vorm (schreeuwen, schelden, dreigen) 

te allen tijde afgekeurd. Verder vinden we het bij kinderopvang In ’t Greun belangrijk 

dat we elkaar vriendelijk benaderen, elkaar laten uitspreken en naar elkaar luisteren.  

❖ Wij hebben respect voor onze omgeving en de dieren. 

Dit houdt in dat we geen spullen bewust kapot of vies maken. Tevens gaan we 

liefdevol om met onze dieren. We doen hen geen pijn en bezorgen ze geen onnodige 

stress. 

❖ Wij zijn eerlijk tegen elkaar. 

Dit houdt in dat er niet gelogen wordt en geen zaken bewust worden verzwegen. Bij 

kinderopvang In ’t Greun denken we dat je met eerlijkheid altijd het verst komt, ook 

als je iets gedaan hebt wat eigenlijk niet mag.  

 

Vermissing  

Genomen maatregelen zijn; 

❖ De pedagogisch medewerkers houden middels dag-lijsten bij hoeveel kinderen 

aanwezig zijn en noteren het wanneer een kind is opgehaald,  

❖ Alle medewerkers zijn op de hoogte van het protocol vermissing en handelen 

hiernaar indien nodig, 

❖ Er bevinden zich op onze locatie deuren met hoge klinken en de deuren met lage 

klinken zijn te allen tijde op slot, 

❖ De poort van de buitenruimte is enkel tijdens breng- en haalmomenten geopend, 

❖ Kinderen mogen alleen opgehaald worden door iemand anders wanneer de 

pedagogisch medewerkers hiervoor toestemming hebben van ouders/verzorgers en 

bekend is wie het kind op komt halen, 

❖ Wanneer een kind niet komt opdagen bij de opvang worden ouders/verzorgers 

gecontacteerd.  

Mocht er toch sprake zijn van een vermissing van een kind dan volgt kinderopvang In ’t 

Greun het protocol Vermissing. 

4.3. Gezondheid 
Ten aanzien van de gezondheid heeft kinderopvang In ’t Greun de volgende risico’s 

gedefinieerd als grote risico’s: 

❖ Gastro enteritis (ontsteking van het maagdarmkanaal)  

❖ Voedselinfectie of voedselvergiftiging  

❖ Infectie via water 

❖ Huidinfectie  

❖ Luchtweginfectie  
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Genomen maatregelen voor het voorkomen van besmetting en verspreiding zijn; 

Verspreiding via de lucht: 

❖ Er wordt dagelijks geventileerd en gelucht door ramen en deuren open te zetten, 

❖ Wij hanteren het protocol hoest- en niesdiscipline. 

Verspreiding via de handen:  

❖ Wij hanteren het protocol handen wassen, 

❖ Voor de kinderen werken wij middels pictogrammen die het handen wassen 

illustreren, 

❖ Handdoeken worden ieder dagdeel en bij zichtbare vervuiling vervangen. 

Verspreiding via voedsel en water: 

❖ De magnetron wordt dagelijks gereinigd, 

❖ Etenswaar wordt volgens de richtlijnen (gekoeld) bewaard, 

❖ Er is een goed afleesbare koelkastthermometer aanwezig. De temperatuur wordt 1 

keer per week genoteerd ter controle op de temperatuurlijst.  

Verspreiding via oppervlakten: 

❖ Vloeren en het meubilair wordt dagelijks gereinigd, 

❖ Binnen- en buitenspeelgoed wordt strikt gescheiden gehouden, 

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

❖ Er wordt gewerkt met een schoonmaakrooster.  

Kinderopvang In ’t Greun werkt aan de hand van de Hygiënecode voor kleine instellingen in 

de branche Kinderopvang, Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg.  

Schone speel- en leefomgeving 

Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in 

een veilige en gezonde omgeving. Hierbij is het een eerste vereiste dat de binnen- en 

buitenruimte van kinderdagopvang In ’t Greun schoon en hygiënisch is. De pedagogisch 

medewerkers en de leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 

schoonmaakbeleid. Wij werken met een schoonmaakschema voor de planning van de 

dagelijkse, wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse schoonmaak. Dit document is terug te 

vinden in de bijlagen. 

Zieke kinderen 

Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Thuis krijgen 

ze de zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben. Een ziekmelding dient 

telefonisch doorgegeven te worden voor aanvang van de geplande opvang. Bij twijfel kan er 

dan overlegd worden of het verstandig is het kind te laten komen. Wordt een kind ziek 

tijdens de opvang, nemen wij contact op met ouders/verzorgers voor overleg. 
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In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van het Landelijk Centrum 

Hygiëne en Veiligheid; Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, 

peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. Ook hanteren wij de KIDDI- app van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid. Deze app informeert onder anderen medewerkers van 

de kinderopvang over gangbare infectieziekten en hygiënerichtlijnen. 

Het toedienen van medicijnen 

Kinderen krijgen soms geneesmiddelen of andere middelen voorgeschreven die zij 

gedurende de tijd dat zij op de opvang zijn moeten gebruiken. Hierbij wordt gedacht aan 

bijvoorbeeld pufjes bij astma of antibiotica. Ouders/verzorgers wordt gevraagd hier 

schriftelijk toestemming voor te geven. Kinderopvang In ’t Greun is in het bezit van een 

medicijnverklaring waarin onder anderen wordt vastgelegd om welke geneesmiddelen het 

gaat, hoe vaak deze toegediend moeten worden en op welke plaats het medicijn bewaard 

dient te worden. 

Een gezond binnenklimaat 

Voor een gezond binnenmilieu zijn de volgende factoren van belang: luchtverversing, 

temperatuur, vochtbalans en de kwaliteit van de (binnen)lucht. Om de luchtkwaliteit goed 

op peil te houden wordt er bijvoorbeeld voldoende geventileerd. Vooral bij infectieziekten 

die via de lucht worden overgedragen is een goede ventilatie belangrijk om verspreiding van 

de ziekte tegen te gaan. Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren van 

hinderlijke geuren en anderszins schadelijke stoffen. Ook proberen we ervoor te zorgen dat 

er binnen altijd een aangename temperatuur is van minimaal 18 graden. De aanwezige 

klimaatinstallaties worden frequent preventief nagekeken om problemen te voorkomen.  

Een gezond buitenmilieu 

Wanneer de kinderen buitenspelen checkt de pedagogisch medewerker altijd eerst de 

buitenruimte op de aanwezigheid van ongedierte, brandnetels, uitwerpselen van dieren, 

(zwerf)afval en andere zaken die een risico vormen voor de veiligheid en daarmee ook de 

gezondheid van de 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 de kinderen niet 

in gevaar komt. In de zomerperiode wordt er gezorgd voor voldoende schaduwplekken en 

worden de kinderen ingesmeerd met een zonnebrandcrème met factor 50. 

Voor een gezond binnen- en buitenmilieu houden wij ons aan de richtlijnen binnen- en 

buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het 

LCHV.  
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4.4. Brandveiligheid 
Uiteraard doet kinderopvang In ’t Greun er alles aan om een brand te voorkomen. Genomen 

maatregelen met betrekking tot de brandveiligheid van het verblijf zijn; 

❖ Wij maken geen gebruik van kaarsen en/of snel ontbrandbare materialen, 

❖ Decoratiemateriaal of knutselwerken van de kinderen worden zoveel mogelijk aan de 

zijkanten (muren) bevestigd, 

❖ Alle aanwezige brandblusmiddelen, rookmelders en installaties worden conform de 

wettelijke eis periodiek gecontroleerd en gekeurd, 

❖ Nooduitgangen zijn altijd goed bereikbaar, 

❖ Op locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig BHV 

certificaat, 

❖ Kinderopvang In ’t Greun beschikt over een ontruimingsplan dat terug te vinden is in 

de bijlagen.  

 

5. Kleine risico’s 
 

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

willen we ongelukken of ziekte als gevolg van bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk 

speelgoed voorkomen. Met over-bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen 

goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s en accepteren we 

dat een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren.  

Wij aanvaarden risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren 

ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden 

moeten kinderen zich houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe 

om te gaan met spullen om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. 

Hieronder benoemen we een aantal van deze regels; 

❖ In de groepsruimte mag niet worden gerend, 

❖ Speelgoed waarmee niet (meer) wordt gespeeld, wordt opgeruimd, 

❖ Er mag niet met spullen gegooid worden, 

❖ Er wordt niet gestoeid bij ramen en deuren, 

❖ We houden rekening met elkaar. 

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hier zelf aan bij te laten dragen zijn 

goede afspraken noodzakelijk. Een aantal voorbeelden van afspraken die met de kinderen 

worden gemaakt zijn; 

❖ Na een toiletbezoek worden de handen gewassen, 

❖ Houdt een hand voor de mond tijdens niezen en/of hoesten,  

❖ Geen binnenspeelgoed mee naar buiten nemen. 
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Deze afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld 

voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in 

periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 

 

6. Risico-inventarisatie 
 

Ieder jaar brengen wij de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid binnen onze 

locatie in kaart middels een uitgebreide risico-inventarisatie. Hiervoor maken wij gebruik van 

de volgende methoden: 

❖ Gezondheidsmanagement, methode voor kinderdagverblijven van Landelijk Centrum 

Hygiëne en Veiligheid. 

❖ Veiligheidsmanagement, methode voor kinderdagverblijven van Stichting Consument 

en Veiligheid. 

In december 2020 hebben wij de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. 

De uitkomsten hiervan hebben gediend als basis voor het schrijven van dit beleid. De 

volledige risico-inventarisatie is terug te vinden in de bijlagen. 

 

7. Thema’s uitgelicht 

7.1. Vierogenprincipe 
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang is het verplicht om het vierogenprincipe toe 

te passen binnen de kinderopvang. Dit houdt in dat pedagogisch medewerkers, vrijwilligers 

of andere volwassenen hun taken uitsluitend kunnen verrichten terwijl zij gezien of gehoord 

kunnen worden door een andere volwassene. Dit betekent niet dat dit continu moet 

gebeuren, maar wel dat er op elk moment een reële kans bestaat. Het doel van het 

vierogenprincipe is het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag door te 

voorkomen dat volwassenen zich gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen 

terugtrekken met een kind. Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:  

❖ De groepsruimte is overzichtelijk en met een aangrenzende toiletruimte voor de 

peuters,  

❖ Het pand beschikt over een groot raamwerk zodat er makkelijk van binnen naar 

buiten kan worden gekeken en andersom, 

❖ Wij maken gebruik van een babyfoon als de kinderen slapen zodat hoorbaar is wat er 

zich afspeelt in de slaapkamer, 

❖ Vrijwilligers worden bij voorkeur ingezet als er maar 1 pedagogisch medewerker 

aanwezig is op de groep, 

❖ Als er aan het begin en einde van de dag maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig 

is op de groep kunnen voortdurend ouders/verzorgers binnenkomen, 
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❖ De opvanghouder/leidinggevende komt regelmatig (onaangekondigd) langs op de 

momenten dat zij niet zelf op de groep staat en er maar 1 pedagogisch medewerker 

aanwezig is,  

❖ Wij hanteren de achterwachtregeling.  

 

7.2. Achterwachtregeling 

Op de momenten dat er maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig is op de groep en er 

geen andere volwassene op de locatie is, wordt de achterwachtregeling toegepast. Dit houdt 

in dat, indien het beroepskracht-kindratio wordt nageleefd, er iemand beschikbaar is die 

binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. Op het moment dat 

het beroepskracht-kindratio niet wordt nageleefd, doordat hier maximaal 3 uur per dag van 

afgeweken mag worden, dient er naast de pedagogisch medewerker altijd iemand aanwezig 

te zijn op de locatie. Dit wordt dan opgevangen door de achterwacht.  

De volgende personen zijn (afwisselend) telefonisch bereikbaar tijdens de opvanguren als 

achterwacht: 

Thea Eberson    

Court Eberson  

 

7.3. Dieren 
Zoals eerder benoemd is kinderopvang In ’t Greun in het bezit van een aantal (huis)dieren, 

namelijk konijnen, kippen en cavia’s. Deze bevinden zich in onze buitenruimte in aparte 

verblijven die niet toegankelijk zijn voor de kinderen. De volgende afspraken gelden omtrent 

het omgaan met en de verzorging van de dieren; 

❖ De kinderen kunnen alleen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker bij 

de dieren, 

❖ Het verzorgen van of knuffelen en spelen met de dieren gebeurt onder toezicht van 

een pedagogisch medewerker, 

❖ Er wordt niet gegeten en gedronken bij de dieren of in hun verblijven, 

❖ Bij het betreden van de dierenverblijven dient men laarzen te dragen,  

❖ De kinderen wassen hun handen nadat ze in aanraking zijn geweest met de dieren, 

❖ De dieren lopen niet los door de buitenruimte om te voorkomen dat deze bevuild 

wordt met ontlasting, 

❖ Er wordt geen speelgoed meegenomen naar de dierenverblijven, 

❖ De mest die door de dieren geproduceerd wordt, wordt verzameld in een afgesloten 

compostbak zodat deze vervolgens gebruikt kan worden voor de moestuin, 

❖ Eieren worden afgegeven aan de pedagogisch medewerkers. Deze kunnen op een 

later moment door de kinderen (niet rauw) geconsumeerd worden, 

❖ Onze dieren staan onder doorlopend toezicht van een gespecificeerde dierenarts. 

Mocht er ondanks voorzorgsmaatregelen toch een dier ziek worden dan worden er 
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maatregelen getroffen om andere dieren, maar zeker ook de kinderen en 

medewerkers te beschermen. 

 

Het werken met dieren is nooit geheel ongevaarlijk; het is en blijft een levend wezen. De 

kans dat een kind gebeten of gekrabd wordt is altijd aanwezig. Daarom hanteren wij het 

protocol bijtincident. Om de kans op ongevallen zo klein mogelijk te houden, leren de 

pedagogisch medewerkers de kinderen goed om te gaan met de dieren en geven zij het 

goede voorbeeld. 

   

8. EHBO-regeling 
 

Bij kinderopvang In ‘t Greun doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel 

oploopt als gevolg van een ongeluk. Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Om 

adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren 

altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor 

kinder-EHBO. Op deze manier weet men hoe te handelen bij een ongeval. Op onze locatie 

zijn de volgende medewerkers in het bezit van een geldig en geregistreerd certificaat voor 

kinder-EHBO: 

 

Manon Eberson  [29-10-2019 bij Gifeco Training & Advies] 

 

9. Beleidscyclus 
 

Ons beleid omtrent veiligheid en gezondheid is geen statisch document. Wij vinden het van 

belang om samen over deze onderwerpen te blijven nadenken en hier actief naar te 

handelen zodat het beleid altijd actueel blijft. Om dit te realiseren werken wij middels een 

beleidscyclus waarbij het gemiddeld een jaar duurt om deze te doorlopen. De beleidscyclus 

ziet er als volgt uit.  

 

We starten met een uitgebreide risico-inventarisatie die inzicht geeft in de huidige stand van 

zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Tijdens een teamoverleg bepalen we welke 

medewerkers op welke onderwerpen gaan toespitsen 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 worden er een aantal actiepunten op de agenda 

gezet met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de opvang. In de bijlagen is de 

actielijst terug te vinden die te zijner tijd zal worden ingevuld. Om te bepalen of de genomen 

maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en gezondere opvang wordt geboden, 

evalueren we dit 2 keer per jaar tijdens een teamoverleg. Indien een maatregel een positief 

effect heeft gehad, wordt het veiligheid- en gezondheidsbeleid hierop aangepast. Bij 
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veranderingen van de omgeving of situatie volgt er direct een aanpassing. Wanneer een 

maatregel geen positief effect heeft gehad en niet wordt opgenomen in ons beleid, wordt er 

nagedacht over een andere maatregel om het risico tot het minimum te beperken. Tijdens 

de evaluaties wordt het actualisatieformulier ingevuld dat terug te vinden is in de bijlagen.  

 

10. Communicatie en afstemming  
 

Kinderopvang In ’t Greun vindt het belangrijk dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij 

het veiligheid- en gezondheidsbeleid, zodat dit in de praktijk ook wordt uitgedragen. Het 

beperken van risico’s is dan ook regelmatig een agendapunt tijdens teamoverleggen. Tevens 

worden pedagogisch medewerkers actief betrokken bij het uitvoeren van de beleidscyclus 

en worden zij op de hoogte gesteld op het moment dat het beleid wordt bijgesteld. 

Wanneer een nieuwe medewerker start zorgen we voor een uitgebreide introductie met 

betrekking tot het veiligheid- en gezondheidsbeleid. Indien nodig bieden we aanvullende 

instructies totdat deze persoon in staat is om (volgens de protocollen) te handelen om de 

risico’s en eventuele schade voor de kinderen zoveel mogelijk te beperken.  

Bij de aanmelding informeren wij ouders/verzorgers over onze visie en activiteiten ten 

aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders/verzorgers via 

nieuwsbrieven en de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende zaken en acute 

veranderingen. Vragen worden zo mogelijk ter plekke beantwoord. Echter, wanneer het 

antwoord voor meerdere ouders/verzorgers van meerwaarde is, wordt dit tevens in de 

nieuwsbrief opgenomen. Verder is het volledige veiligheid- en gezondheidsbeleid in te zien 

op onze website. 

 

11. Klachtenprocedure 
 

Wij proberen er uiteraard alles aan te doen om ontevredenheid te voorkomen. Eerlijkheid, 

openheid en transparantie staan bij ons hoog in het vaandel om reële verwachtingen te 

scheppen. Echter, kan het altijd voorkomen dat iemand toch een klacht heeft over de 

werkwijze binnen de opvang. Wij nemen dit uiterst serieus, zien dit als een bijdrage aan de 

kwaliteit en hebben hier onderstaande klachtenprocedures voor opgesteld. 

Ouders/verzorgers worden hier bij de aanmelding over geïnformeerd. 

Interne klachtenprocedure 

Kinderopvang In ’t Greun vraagt om eventueel ongenoegen in eerste instantie te bespreken 

met de pedagogisch medewerker die op dat moment op de groep staat of met de 

betreffende medewerker indien het betrekking heeft op zijn of haar professioneel handelen. 

Een open gesprek kan in veel gevallen al een oplossing bieden en is voor beide partijen een 

stuk aangenamer. Mocht er niet gezamenlijk uitgekomen worden dan kan dit bij de 
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leidinggevende worden gemeld. Zij is in het bezit van een formulier dat kan worden ingevuld 

om een officiële klacht in te dienen bij kinderopvang In ‘t Greun. Er wordt vervolgens intern 

een besluit genomen over de behandeling van de klacht en eventueel te nemen maatregelen 

binnen een concreet termijn. Degene die de klacht heeft ingediend wordt hier binnen 6 

weken over geïnformeerd. Wij behandelen klachten met uiterste zorgvuldigheid en 

verstrekken hier geen informatie over aan derden. Alle officieel ingediende klachten worden 

geregistreerd en hier wordt jaarlijks een verslag van gemaakt. Hierin wordt het aantal, de 

aard en de afhandeling van de klachten vermeld op geanonimiseerde wijze zodat deze niet 

herleidbaar zijn naar personen. Deze verslaglegging wordt ieder jaar aangeboden aan de 

GGD en de oudercommissie. Tevens wordt deze intern geëvalueerd. 

Externe klachtenprocedure 

Kinderopvang In ’t Greun is aangesloten bij de Geschillencommissie Kinderopvang en 

Peuterspeelzalen. Deze commissie bestaat uit een aantal onafhankelijke leden die een 

bindend advies uitbrengen of een schikking bevorderen. Men kan zich hiertoe wenden op 

het moment dat; 

❖ De kinderopvangorganisatie niet binnen 6 weken heeft gereageerd op de schriftelijke 

klacht 

❖ Degene die de klacht heeft ingediend en de kinderopvangorganisatie het niet binnen 

6 weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht 

❖ De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft 

  

In uitzondering op bovenstaande kan er meteen een klacht worden ingediend bij de 

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als in redelijkheid niet kan worden 

verlangd dat men onder de gegeven omstandigheden een klacht indient bij de 

kinderopvangorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld gelden bij klachten over intimidatie of 

wanneer men bang is dat het voorleggen van de klacht vervelende consequenties kan 

hebben. De Geschillencommissie beoordeelt in individuele gevallen of aan de voorwaarden 

hiervoor wordt voldaan. Verder geeft het Klachtenloket Kinderopvang, als onderdeel van de 

Geschillencommissie, advies en informatie en kunnen zij bemiddelen tussen partijen. Voor 

meer informatie kunnen de volgende websites geraadpleegd worden; 

www.klachtenloket-kinderopvang.nl  

www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang  

 

  

http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/
http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/commissies/kinderopvang
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12. Privacy 
 

In het kader van onze dienstverlening legt kinderopvang In ‘t Greun (persoons)gegevens 

vast. Hierbij wordt er voldaan aan de Wet Algemeen verordening gegevensbescherming 

(AVG). Tevens vragen en verwerken wij niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk is voor 

het bieden van kwalitatief goede opvang en om te kunnen voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen. Een zorgvuldige omgang met gegevens van zowel ouders/verzorgers en 

kinderen als van medewerkers is voor ons van groot belang. Om dit te kunnen waarborgen 

neemt kinderopvang In ’t Greun de volgende maatregelen; 

❖ Wij vragen bij de aanmelding toestemming aan ouders/verzorgers voor het 

verwerken van de persoonsgegevens die voor ons noodzakelijk zijn. Voor het 

registreren van medische informatie, omdat dit van belang is voor de veiligheid en 

gezondheid van het kind binnen de opvang, wordt specifiek schriftelijk toestemming 

gevraagd. Dit geldt ook voor het bewaren en openbaar tonen van foto- en 

videobeelden, voor het verstrekken van informatie aan derden en voor het gebruik 

van informatie voor andere doeleinden dan waar toestemming voor is gegeven. 

❖ Wij bewaren alle persoonsgegevens binnen een digitaal dossier met behulp van 

beveiligde administratieve software. Tevens worden sommige formulieren fysiek 

bewaard in klappers die in een afsluitbare archiefkast op kantoor staan. Bij het 

verlaten van de werkplek wordt de computer altijd vergrendeld en/of de archiefkast 

afgesloten. 

❖ Voor het verzorgen van de plaatsingsovereenkomsten, de facturatie, de maandelijkse 

incasso en jaaropgaven maken wij gebruik van een derde partij, genaamd LOOKK. 

Met hen is een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt 

omtrent de beveiliging van persoonsgegevens. 

❖ Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en met een 

maximumtermijn van 2 jaar na het beëindigen van de opvang van een kind. Hierna 

zijn sommige gegevens nog noodzakelijk voor het voldoen aan de administratieve 

bewaarplicht van de Belastingdienst, maar wordt overige informatie verwijderd of 

geanonimiseerd.  

❖ De pedagogisch medewerkers hebben uitsluitend toegang tot de gegevens die 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hun werkzaamheden. Deze zijn terug te 

vinden in de klappers op kantoor. De pedagogisch beleidsmedewerker en 

leidinggevende/opvanghouder hebben daarnaast ook toegang tot overige informatie 

die digitaal te vinden is middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Bij 

uitdiensttreding wordt het wachtwoord gewijzigd. Vrijwilligers hebben geen toegang 

tot persoonsgegevens. 

❖ In de arbeidsovereenkomst met medewerkers is opgenomen dat zij zorgvuldig 

dienen om te gaan met persoonsgegevens. Daarnaast is er sprake van een open 



17 
 Veiligheid- en gezondheidsbeleid kinderopvang In ‘t Greun 
  

cultuur waarin wij elkaar aanspreken op het moment dat dit mogelijk onvoldoende 

gebeurt. 

❖ Ouders/verzorgers hebben het recht om geregistreerde persoonsgegevens in te zien 

en schriftelijk op te vragen. Ook kunnen zij deze, indien mogelijk, aan laten passen of 

laten vernietigen. Bij klachten omtrent de verwerking van persoonsgegevens waar 

onderling niet uitgekomen wordt kunnen ouders/verzorgers zich wenden tot de 

Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy: de Autoriteit 

Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/


 
 

 

13. Bijlagen 

 

Bijlage 1: Registratieformulier ongevallen 
 

Persoonsgegevens 

Naam kind:   __________________  Geslacht: jongen / meisje 

Geboortedatum: __________________  Woonplaats: _________________ 

 

Ongevalsgegevens 

Datum ongeval: __________________  Tijdstip: _____ : _____ uur 

Locatie van ongeval: _________________________________________________________ 

(nauwkeurig beschrijven)  _________________________________________________________ 

Hoe ontstond het ongeval? 

o Ergens van af gevallen       

o Gestruikeld / uitgegleden / verstapt 

o Ergens tegenaan gestoten of gebotst 

o Onderling contact: stoeien / bijten / slaan 

o Ergens door geraakt 

o Bekneld geraakt  

o Gesneden of geprikt 

o Ergens aan gebrand 

o Vergiftiging 

o (Bijna) verdrinking 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

Waar was het kind mee bezig? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Beschrijf het ongeval in eigen woorden 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 
 

    

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Wat voor letsel heeft het kind opgelopen? 

o Botbreuk  

o Open wond 

o Schaafwond 

o Kneuzing / bloeduitstorting 

o Verstuiking / verzwikking 

o Ontwrichting (bijvoorbeeld schouder uit de kom) 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

Wat is het lichaamsdeel waaraan het kind letsel heeft opgelopen? 

o Hoofd 

o Nek 

o Arm 

o Romp (inclusief rug) 

o Been 

o Anders, namelijk: _______________________________________________________ 

Is het kind naar aanleiding van het ongeval behandeld? 

o Nee  

o Ja, door: medewerkers KDV / huisarts / spoedeisende hulp 
(Streep door wat niet van toepassing is) 

Hoe kan het ongeluk in de toekomst voorkomen worden? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Zijn er maatregelen genomen naar aanleiding van het ongeval? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Plaats en datum      Handtekening pedagogisch medewerker 

 

______________________    __________________________________



 
 

    

Bijlage 2: Schoonmaakrooster 
Leefruimte                                                                                          

Werkzaamheden Hoe vaak Week: Week: Week: Week: Week: 

  M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V 

Stofzuigen + dweilen dagelijks                          

Eettafel + bank  dagelijks                          

Ruimte checken op 
oneffenheden 

dagelijks                          

Kinderstoeltjes dagelijks                          

Hand- contact punten dagelijks                          

Kasten en planken  dagelijks                          

Deuren afnemen maandelijks                          

Grondbox schoonmaken maandelijks                          

Speelgoed schoonmaken maandelijks                          

Knuffels + zacht speelgoed 
wassen  

maandelijks                          

Plinten  maandelijks                          

Speelmeubels  maandelijks                          

Ramen wassen 1x per 
kwartaal 

                         

 

Slaapruimte 

Werkzaamheden Hoe vaak Week: Week: Week: Week: Week: 

  M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V 

Stofzuigen + dweilen dagelijks                          

Ruimte checken op 
oneffenheden 

dagelijks                          

Slaapkamer luchten dagelijks                          

Beddengoed en 
slaapzakken wassen 

wekelijks                          



 

Sanitair 

Werkzaamheden Hoe vaak Week: Week: Week: Week: Week: 

  M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V 

Verschoonkussen 1x per 
dagdeel 

                         

Luieremmer legen 1 tot 2x per 
dag 

                         

Commode afnemen dagelijks                          

Toiletten en wasbakje dagelijks                          

Luieremmer uitsoppen wekelijks                          

 

Keuken 

Werkzaamheden Hoe vaak Week: Week: Week: Week: Week: 

  M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V M D W D V 

Handdoeken vervangen 1x per 
dagdeel 

                         

Stofzuigen + dweilen dagelijks                          

Afvalemmer legen dagelijks                          

Afvalemmer uitsoppen maandelijks                          

Keukenkastjes 1x per 2 
weken 

                         

Koelkast 1x per 2 
weken 

                         

Magnetron Na iedere 
bereiding 

                         



 
 

    

Bijlage 3: Ontruimingsplan  
 

Stap 1: Zorg altijd dat de map met kind-gegevens op een makkelijk bereikbare, vaste plaats 

ligt en dat deuren gemakkelijk te openen zijn. 

Stap 2: Bel onmiddellijk de brandweer, telefoon: 112. Naam en adres van het KDV is bij de 

pedagogisch medewerkers bekend en is terug te vinden in de algemene informatiemap.  

Stap 3: Voorkom paniek onder de kinderen, door kalm en zelfverzekerd op te treden.  

Stap 4: Probeer bij een kleine brand, indien mogelijk, de brand te blussen, maar voer geen 

heldendaden uit.  

Stap 5: Indien, naar jouw mening, het blussen van de brand niet meer mogelijk is:  

- overtuig jezelf dat niemand meer in de bewuste ruimte is, 

- inspecteer hiervoor de kasten en de ruimte onder de tafels etc.,  

- sluit de deur van de ruimte waarin de brand is, 

- sluit zo spoedig mogelijk alle ramen en deuren. 

Stap 6: De pedagogisch medewerker die de brand ontdekt, verlaat met de groep het gebouw 

via de voordeur van het kinderdagverblijf en waarschuwt in het voorbijgaan andere 

collega’s.  

Stap 7: Jassen en dergelijke worden niet meegenomen.  

Stap 8: De pedagogisch medewerker die de brand ontdekt, geeft het afgesproken 

ontruimingssignaal: ‘we gaan ontruimen’.  

Stap 9: De pedagogisch medewerkers verlaten samen met de kinderen het gebouw, sluiten 

de deur van de groep en gaan naar de poort op de buitenspeelplaats, vervolgens naar de 

openbare parkeerplaats waar iedereen verzameld.  

Stap 10: Elke pedagogisch medewerker controleert vervolgens of alle kinderen buiten zijn.  

Stap 11: In het geval dat de brand snel om zich heen grijpt of bij veel rookvorming verlaten 

de kinderen en pedagogisch medewerkers de ruimte via de nooduitgang.  

Stap 12: Bij het gebruik van de brandslang moet, voordat de slang wordt afgerold, eerst de 

afsluiter worden opengedraaid.  

Stap 13: Andere zaken mogen alleen in veiligheid worden gebracht, als alle kinderen en 

medewerkers veilig zijn en wanneer er geen gevaar dreigt.  

  



 

Bijlage 4: Risico-inventarisatie 
m.b.t. veiligheid: 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

m.b.t. gezondheid: 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 



 

m.b.t. brandveiligheid: 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

  



 

Bijlage 5: Actielijst 
 

Omschrijving Laatst gedaan Wanneer opnieuw 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

   

   

   

   

 

 



 

Bijlage 6: Actualisatieformulier  
 

Plan van aanpak 

Datum   : ___________________ 

Naar aanleiding van : verandering in omgeving/ geobserveerd gedrag kind/evaluatie 

Risico Actie/maatregel realisatiedatum 

   

   

   

   

   

   

Het plan van aanpak wordt geëvalueerd tijdens het eerst volgende evaluatiemoment 

 

Evaluatie 

Datum   : ___________________ 

Effect Op te nemen 
in beleidsplan* 

realisatiedatum 

   

   

   

   

 
* wanneer een actie/maatregel geen positief effect heeft gehad en niet wordt opgenomen in 
ons veiligheid- en gezondheidsbeleid, wordt er nagedacht over een andere actie/maatregel 
zodat het risico alsnog tot het minimum wordt beperkt. Dan vullen we een nieuwe bijlage in. 
 

 

 

  



 

De volgende documenten zijn ter inzage op onze locatie; 

❖ Richtlijnen van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid; Informatie over 

ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang. 

❖ Richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 

buitenschoolse opvang van het LCHV, mei 2016. 

❖ Hygiënecode voor kleine instellingen in de branche Kinderopvang, Welzijn & 

Maatschappelijke Dienstverlening en Jeugdzorg. 

❖ Stappenplan ongevallen. 

❖ Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. 

❖ Al onze protocollen, namelijk; 

o Hitte 

o Bijtincident 

o Handen wassen 

o Pesten 

o Vermissing 

o Zuigelingenvoeding  

o Veilig slapen en wiegendood 

o Buiten spelen 

o Ziek kind 

o Dieren 

o Hoest- en niesdiscipline 

o Medicijnverstrekking  

 

 


