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1
1.1

Inleiding
Introductie
In de inleiding kun je de volgende informatie geven:
De aanleiding om het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
te schrijven.
Voor hoeveel jaar het beleidsplan geldt.
Wat het doel is van het beleidsplan.
Hoe het beleidsplan tot stand is gekomen.
Wie eindverantwoordelijk is voor het veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Hoe het beleidsplan actueel wordt gehouden.
Welke hoofdstukken in het beleidsplan terug te vinden
zijn.
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van
Peuteropvang Buurse. 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 2018. Om tot dit beleidsplan te komen hebben we
de risico-inventarisatie met de pedagogisch medewerkers
doorgenomen en de risico’s zo goed mogelijk besproken. 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.
Peuteropvang Buurse is eindverantwoordelijke 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 een teamoverleg het beleid over veiligheid of
gezondheid op de agenda staan. Dit om in gesprek te blijven
over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen,
kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet
effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of
situatie, zoals bij veranderingen in de inrichting, direct
controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.
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Missie, visie en doel
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde peuteropvang.
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
Voorbeeld van een visie:
Peuteropvang Buurse staat voor peuteropvang waar gewerkt wordt
vanuit passie en vanuit 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.
Peuteropvang Buurse voorziet in de behoefte van kinderen om
samen te spelen en te leren als voorbereiding op het
basisonderwijs. Alle kinderen zijn bij ons in vertrouwde handen
en we stellen dan ook hoge eisen aan onze pedagogische
vaardigheden. In de veilige omgeving die Peuteropvang Buurse de
kinderen biedt, voelen ze zich thuis en kunnen ze zich optimaal
ontwikkelen. De ouders en hun kinderen moeten altijd van ons op
aan kunnen. Vertrouwen is daarom de basis van ons werk en het
nemen van verantwoordelijkheid is essentie van ons handelen. En
dat geldt uiteraard ook voor alle andere betrokkenen. Met de
betrokken partijen buiten de organisatie streven we bij
voortduring naar een goede samenwerking. Daarom werken we op
basis van heldere afspraken en zorgen we ervoor dat we goede
contacten hebben met bijvoorbeeld de gemeente, de
jeugdgezondheidszorg, diverse verenigingen en het onderwijs.
Het uitgangspunt is en blijft het streven voor alle ouders in
Buurse en omgeving de meest gewaardeerde opvang te zijn op het
gebied van Peuteropvang.
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een
beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar
alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De
belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het
beleid zijn: het bewustzijn van mogelijke risico’s, het voeren
van een goed beleid op grote risico’s en het gesprek hierover
aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met
als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar
kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
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Grote risico's
Grote risico’s
Fysieke veiligheid
Vallen van hoogte
Verstikking
Vergiftiging
Verbranding
Verdrinking
Sociale veiligheid
Grensoverschrijdend gedrag
Kindermishandeling
Vermissing
Gezondheid
Meest voorkomende infecties zijn:
Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken
bij luier verschonen = kruisbesmetting)
Voedselinfectie of voedselvergiftiging
Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard en de mond, hand en
voet ziekte)
Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s
die op onze locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen,
incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s
onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale
veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de
belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende
maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het
minimum te beperken. Voor de overige risico’s waarvoor we
maatregelen nemen verwijzen we naar bijlage 1 waarin de
complete risico-inventarisatie is opgenomen die op 17-12-2018
is uitgevoerd.
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende
risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn: de
bovenverdieping van het huis je is afgeschermd met een
traphekje. Kinderen van de peuteropvang mogen hier niet komen.
Kinderen mogen niet alleen op de commode klimmen. De
uitschuifbare trap zit altijd onder de commode. Kinderen weten
dat ze niet zonder begeleiding naar boven mogen klimmen.
De grote glijbaan buiten; kinderen weten dat ze hier niet op
mogen.
Verstikking. Genomen maatregelen zijn; er is duidelijk
overwogen welk speelgoed er wordt aangeboden, niet te klein. Er
wordt kinderen geleerd dat ze dit niet in de mond mogen
stoppen.
Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn; we hebben geen
giftige planten in het lokaal en schoonmaakmiddelen staan hoog
op de plank.
Verbranding. Genomen maatregelen zijn; hete vloeistoffen
zitten in een thermoskan en er wordt niet met hete vloeistoffen
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door het lokaal gelopen en hete wordt buiten bereik van de
kinderen gehouden.
Verdrinking. Genomen maatregelen zijn; er wordt geen
zwembadje opgezet i.v.m. vergroot risico.
Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende
risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: op
de locatie werken met huisregels. Hierin staat vermeld dat
kinderen niet mogen rennen(binnen is het wandelgebied, buiten
hoeft dat lekker niet), schreeuwen, duwen en respect voor
elkaar moeten hebben. Kinderen mogen wel doktertje spelen, maar
niet ontblote lichaamsdelen.
Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: op de
locatie weten de pedagogisch medewerkers van de meldcode
Kindermishandeling en weten te werken volgens het protocol.
Vermissing. Genomen maatregelen zijn: aan het begin van
de ochtend wordt de presentielijst ingevuld en de kinderen
worden tijdens de ochtend voortdurend geteld. Bij een uitstapje
gaat de presentielijst mee en hebben we ‘hulpmoeders’ die dan
mee gaan voor extra handen en ogen. Als de kinderen worden
opgehaald door iemand anders dan de ouders, is de regel dat dit
doorgegeven wordt de pedagogisch medewerker. Mocht dit niet
doorgegeven zijn en er staat iemand anders, wordt er eerst
contact opgenomen met de ouder(s).
Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s
gedefinieerd als grote risico’s:
• Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch
werken bij luier verschonen = kruisbesmetting)
• Voedselinfectie of voedselvergiftiging
• Infectie via water (legionella)
• Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)
• Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)
Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s
voorkomen we op de volgende manieren:.
Verspreiding via de lucht:
- We leren kinderen een goede hoest- en nies discipline.
Vooraf en gedurende dag wordt de ruimte geventileerd.
Verspreiding via de handen:
- Voor het eten, na het toiletgebruik en na het buitenspelen
worden de handen gewassen.
- Persoonlijke hygiëne vinden we ook heel belangrijk. Zoals
schone kleding en verzorgde nagels en haren. Mocht een
kindje heel verkouden zijn wordt dit extra in de gaten
gehouden. Bij het verschonen van een kindje met ontlasting
dragen we wegwerp handschoenen.
Via voedsel en water:
- Voedsel wordt hygiënisch en vers bereidt en zo nodig in de
koelkast bewaard. We hebben geen stilstaand water in onze
opvang en na de vakanties laten we de kranen even doorlopen.
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Via oppervlakken (speelgoed):
- Speelgoed wordt halfjaarlijks goed schoongemaakt. De
keukenspulletjes worden eens per maand schoongemaakt. Bij
zichtbare vervuiling wordt dit gelijk gedaan. Tijdens
infectieziektes zoals krentenbaard wordt dit dagelijks
gedaan.
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Omgang met kleine risico's
Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet
mogen, maar pas vanaf de leeftijd van gemiddeld twee jaar kun
je kinderen echt leren omgaan met diverse kleine risico’s,
omdat ze dan de context van afspraken in relatie tot het risico
leren begrijpen. Vanaf een jaar of twee kun je dus afspraken
maken met de kinderen om kleine risico’s te voorkomen. Denk ten
aanzien van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden
tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met
bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten
helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van
gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de
handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond
tijdens niezen of hoesten. Ook kunnen kinderen leren hoe ze met
afvalemmers om dienen te gaan of leren hoe ze zelf hun luier
weg kunnen gooien en hun zakdoekjes zelf weggooien.

•

•

•

•

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van
kinderen.
Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen
kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve
vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich
opnieuw voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘ gereedschapskist’ voor effectief leren.
Risicovol spelen ontwikkelt een positieve 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
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen
als ze geconfronteerd worden met uitdagingen
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan
sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van
speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen,
hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor
hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat
niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een
slechte balans en bewegingsangst.
[Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke
opvang te bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als
gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk
speelgoed voorkomen. Maar met overbescherming doen we de
kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de
kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets
dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve
kant aan:
•
Het heeft een positieve invloed op de motorische
vaardigheden
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•
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
doorzettingsvermogen
•
Het vergroot sociale vaardigheden
Daarom aanvaarden wij op onze opvang de 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 daarom
tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse
afspraken/ huisregels. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om
te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te
voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Bijvoorbeeld; Met een bal mag je gooien, met blokken, poppen,
auto’s niet. Binnen is het wandelgebied, buiten hoeft dat
lekker niet.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf
bij te laten dragen zijn daarom goede afspraken met kinderen
noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn
gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het
houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook
leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen
spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien.
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te
vinden in de risico-inventarisatie in bijlage 1. De afspraken/
huisregels 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. De huisregels vindt je
in bijlage 2.
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Risico-inventarisatie
In december 2018 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid
en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie
hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De
grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In bijlage
1 zijn de uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te
vinden, evenals het hieruit volgende actieplan. Vanaf volgend
jaar zullen we 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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Thema’s uitgelicht

6.1

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen
kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het
getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze
bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen
om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te
doen als we merken dat het toch gebeurt:
• Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig 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 hebben we opgenomen dat
kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan
waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten
kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en
ongepast gedrag is.
• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze
het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat
niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op
momenten dat dit nodig is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend
gedrag te voorkomen:
• Alle medewerkers en vrijwilliger hebben een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
• We werken met een vier-ogenbeleid.
• Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid
• Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd.
• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het
vier-ogenbeleid niet goed wordt nageleefd.
• 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.
• Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te
doen als kindermishandeling.
• Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een
vermoeden van kindermishandeling.

6.2

Vierogen principe

Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012)
betekent het vier ogen principe dat er te allen tijde iemand
moet kunnen meekijken of meeluisteren bij de opvang van
kinderen. Het vier ogenprincipe
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is voor convenantpartijen de basis voor veiligheid in de
kinderopvang.
De uitwerking van dit vier ogenprincipe is maatwerk. De
invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend
bij het pedagogisch beleid en financiële haalbaarheid. Het
vier ogenprincipe is een van de maatregelen ter preventie
van misbruik. De kans op misbruik in de
kinderopvang is gering, zeker in verhouding tot het aantal
gevallen in het algemeen in Nederland. Desondanks zijn er
extra preventieve maatregelen genomen. Peuteropvang Buurse
geeft de volgende invulling aan het vier ogen principe en de
preventie van misbruik, onderverdeeld
in de onderwerpen bouwkundig, personeel, samenwerking en
overige maatregelen.

Bouwkundig
Er is in op de locatie veel glas aanwezig. Dit geeft
transparantie, de pedagogisch medewerker en andere
gebruikers van het gebouw hebben zicht op elkaar. Zo is de
groepsruimte voorzien van een deur met glas en een
raampartij.

Medewerker
Van de pedagogisch medewerkers zijn er Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires,
achterwachten en vrijwilligers. Deze VOG wordt continu
gescreend. Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een mate
van screening en eventueel referentienavraag. De pedagogisch
medewerker is op de hoogte van de meldcode
kindermishandeling en seksueel misbruik en heeft hierin een
training gevolgd.

6.3

Achterwachtregeling
Een achterwacht is in ons geval alleen van toepassing op de
onderstaande situatie;
- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij
wordt voldaan aan de BKR. In deze situatie moet een
volwassene op afroep beschikbaar zijn doe binnen 15
minuten op de locatie kan zijn. Deze persoon is tijdens
opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.
Werknemers zijn in principe niet alleen aanwezig op een
locatie. Bij de peuteropvang in Buurse zijn tijdens de
openingstijden van de opvang altijd diverse leerkrachten van de
basisschool aanwezig, waarbij we in het zelfde gebouw zitten.
In geval van calamiteiten is een achterwacht geregeld. Deze
achterwacht heeft een reistijd naar de locatie van maximaal 15
minuten en is in het bezit van een sleutel van de locatie. Is
de achterwacht niet beschikbaar, dan zal zij zorgen voor een
vervangend achterwacht. Dit zal gecommuniceerd worden met de
pedagogisch medewerker.
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De achterwacht bestaat uit:
Naam
Lieke Haarhuis
Laura Scharenborg
Bianca Siegerink
Basisschool De Noor

Functie
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker
Pedagogisch medewerker
Leerkrachten

Telefoonnummer
053-5726115/06-15548744
06-10746364
06-27887071
053-5696363
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EHBO regeling
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een
kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit
helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere
calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Daarom
hebben we altijd een BHV-er op de locatie gedurende de
openingstijden van de opvang. Op de inpandige basisschool is
ook elke dag iemand aanwezig die in het bezit is van een BHV
diploma.
Daarnaast moeten we ten alle tijden een medewerker op de groep
hebben met een geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO . Op
dit moment heeft 1 medewerker op onze locatie nog niet een
geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Op dit
moment voldoen we aan de eis en hebben we altijd iemand die een
EHBO diploma heeft. Echte in het geval van afwezigheid van deze
persoon, kunnen we hier niet aan voldoen. Daarom zal ook deze
medewerker de EHBO cursus gaan volgen. Om ervoor te zorgen dat
er wel ten alle tijden voldoende medewerkers met een geldig en
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO zijn, zullen de
volgende medewerkers jaarlijks hun certificaat gaan herhalen:
De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:
Het Oranje Kruis
De volgende medewerkers hebben reeds een geldig en
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO in bezit:
Bertine Onland
Madelon ten Elsen
Lieke Haarhuis

behaald oktober 2016
behaald maart 2018
behaald januari 2018

Op de volgende manier zorgen we ervoor dat ten alle tijden een
medewerker aanwezig is met een geldig en geregistreerd
certificaat voor kinder-EHBO:
Bertine Onland werkt op de beide dagen dat de peuteropvang
geopend is. Daarnaast zijn alle invalskrachten in bezit van een
geldig EHBO certificaat.
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Bijlage 2
1.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Huisregels
Kinderen en ouders wachten buiten op het schoolplein
tot 8:30. Bij regen mag er in de gang gewacht worden.
Men houdt rekening met de kinderen die al les hebben
8:30 lokaal open
Ingang/uitgang direct naast het peuterlokaal
Kinderen en ouders komen niet verder dan de wc naast de
groep
Er is altijd een pedagogisch medewerker buiten als de
kinderen buiten spelen. Moet een kindje plassen, dan
moet het alleen naar binnen. Voor het buiten spelen is
er een moment dat kinderen kunnen plassen of verschoond
worden
Kinderen wordt duidelijk gemaakt waar ze mogen spelen
op het schoolplein. In het begin zal dit met stoepkrijt
worden aangegeven
Pm'er staat strategisch op het plein, zodat ze
overzicht heeft
In het speellokaal mag niet op het wandrek geklommen
worden
In het speelhuis in het lokaal mag alleen beneden
gespeeld worden. Kinderen mogen niet naar boven. De
trap is verboden om op te klimmen en deze is
afgeschermd voor de kinderen d.m.v. een deurtje.
Kinderen mogen niet in de kasten van de kleutergroep
komen
Kinderen gaan alleen onder toezicht gezamenlijk naar
het speellokaal elders in de school
Kinderen gaan alleen onder toezicht gezamenlijk naar de
bibliotheek elders in de school
Kinderen die dit kunnen gaan in principe alleen naar
het toilet, dit ter beoordeling aan de PM’er
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