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Hoofdstuk 1. Inleiding.
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van de opvang (0-13 jaar) van de TanteS. Met
behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe er op onze opvang gewerkt wordt, met als
doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk- speel- en leeromgeving te
bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan
met kleine risico’s.
De houder van de TanteS 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 elk overleg 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 werkwijzen 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.

Hoofdstuk 2. Missie en visie
De TanteS wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen van 0
tot 13 jaar. Hiervoor is het noodzakelijk dat kinderen uitgedaagd worden in hun ontwikkeling, leren
omgaan met verschillen en leren omgaan met talrijke, herkenbare situaties uit het dagelijks leven. De
TanteS gelooft in veiligheid als één van de basisbehoeften van (jonge) kinderen, voorwaardelijk om
tot ontwikkeling te komen.
De speel- en leeromgeving dient daarom een veilige en gestructureerde omgeving te zijn waarin
duidelijke afspraken gelden, zodat de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De TanteS biedt
ruimte aan kinderen om zich op zijn/haar eigen tempo en zijn/haar eigen manier te mogen
ontwikkelen. Daarvoor zijn geborgenheid, vrijheid, duidelijkheid, een prettige omgeving en
voldoende uitdaging nodig. We gaan daarbij uit van risicogericht spelen: kinderen leren door te
ervaren, spelen mag spannend en leerzaam zijn. Binnen aanvaardbare risico’s bieden we hen de
ruimte daartoe.
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK 2018) dient er een beleid gecreëerd te worden
ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid, waar alle (pedagogisch) medewerkers zich
verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van dit
beleid zijn:
 het bewustzijn van mogelijke risico’s
 het voeren van een goed beleid op grote risico’s
 het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Hoofdstuk 3. Grote risico’s
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste grote risico’s genoemd die bij de TanteS kunnen leiden tot
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. De risico’s zijn onderverdeeld in de
categorieën fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie worden een aantal
belangrijke risico’s benoemd, met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen
om het risico tot het minimum te beperken. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met de leeftijd
van de kinderen.
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3.1 Fysieke veiligheid
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Algemeen
Gebruik walker: dit loopstoeltje gebruiken we om de kinderen die wel kunnen staan maar
nog niet kunnen lopen, op een veilige manier ruimte te bieden zich door te groep te
bewegen. Deze walker is veilig in gebruik, kan niet kantelen en gebruiken we voor de
betreffende kinderen maximaal een kwartier per dagdeel.
We hebben een aparte speelhoek/grondbox gecreëerd waarin de jongste kinderen de ruimte
hebben veilig en ongestoord te spelen met speelgoed dat bij hun leeftijd en
ontwikkelingsfase past. Deze ruimte is afgezet met een veilig hekje en we hebben hier
continu zicht op.
De lage ramen in de deuren zijn afgeplakt met veiligheidsfolie
We leren de kinderen binnen niet te rennen, balletje te trappen, te wild te stoeien of met
spullen te gooien. We houden binnen rekening met de kleintjes. Buiten mag je rennen,
voetballen, fietsen en stoeien enz.
Verbranding
Er wordt geen thee klaargemaakt waar de kinderen bij zijn. Pedagogisch medewerkers
drinken geen warme dranken met een kind op schoot. Kopjes worden hoog en veilig
weggezet en er wordt gelet op de kwaliteit van een kopje. Bij twijfel (breuk aan oor) wordt
deze direct vervangen.
De warm waterkraan bij de kindertoiletten is afgesloten; uit de mengkraan komt alleen koud
water.
Elektrische apparaten bevinden zich buiten het bereik van de kinderen. In de groepsruimte
staat een televisie, de snoeren daarvan zijn veilig weggewerkt en de stopcontacten zijn
voorzien van kindveilige beschermers.
Alle radiatoren zijn voorzien van een radiatorombouw.
Vergiftiging
Bij vergiftiging wordt direct 112 gebeld.
Giftige stoffen en schoonmaakmiddelen staan in een afgesloten kast, die is voorzien van een
waarschuwingssticker gevaarlijke stoffen. Tevens is daar de ‘gifwijzer’ aanwezig.
In de kinder-wc wordt geen gebruik gemaakt van wc-blokjes.
In de ruimte van het kindcentrum hangt een CO2 meter, dagelijks wordt de luchtkwaliteit
gemeten en in een logboek bijgehouden
Iedere dag wordt er geventileerd in de groepsruimte en de slaapkamer.
De koelkast wordt iedere week schoongemaakt en dagelijks gecontroleerd op voeding die op
de datum is en weggegooid moet worden. Om risico’s te voorkomen geven we de kinderen
geen vleeswaren. Etenswaren die bestemd zijn voor personeel zijn voorzien van een ‘’eigen
gebruik’’ sticker.
Tassen van medewerkers en ouders houden we altijd buiten bereik van de kinderen i.v.m.
mogelijk aanwezige medicijnen/sigaretten.
Voordat de kinderen gaan buiten spelen controleren we dagelijks het plein op ongewenste
voorwerpen en we blijven daar gedurende de dag alert op.
Verstikking
Voor kinderen onder de 3 jaar geldt dat speelgoed geen kleine onderdelen (minder dan 3 cm
doorsnede) mag bevatten. In het spel en op de dagelijkse praktijk van onze dagopvang zijn
kleine onderdelen echter wel aanwezig (noppen, kralen rijgen). De pedagogisch
medewerkers zijn zich bewust van het risico van het inzetten van dit materiaal. Kleine
materialen staan in afgesloten bakken in de kast en mogen alleen door de pedagogisch
medewerkers uit de kast gehaald worden. Mocht er door de oudere kinderen gewerkt
worden met kleinere materialen dan zal dit altijd plaats vinden aan de hoge tafel en er extra
op gelet worden dat deze niet op de grond terecht komen.
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Koorden aan kleding is niet toegestaan, het dragen van sieraden wordt zoveel mogelijk
beperkt en alleen toegestaan bij grotere kinderen en alleen als dit redelijkerwijs veilig is.
Ouders en kinderen zullen op de gevaren worden aangesproken en we zullen hier op toezien.
Er liggen geen plastic tassen op plaatsen waar de kinderen komen.
We controleren spenen regelmatig op deugdelijkheid.
We leren de grotere kinderen geen (te) klein speelgoed aan de jongere kinderen te geven of
in de box/bedjes te leggen. Voor de 0-jarigen hebben we gescheiden speelplekken en we
leren de grotere kinderen met zorg met hen om te gaan
Er gaan geen losse spullen mee in bed m.u.v. een speentje.
Tijdens eetmoment:we leren kinderen rustig te eten en niet te schrokken en we blijven zitten
tijdens het eten.
Tijdens rollenspel (bijv. paardje/hondje) geen koortjes/touwen/riempjes om de nek, maar
om de middel doen.
Kinderen mogen geen kussens/dekens op/over het gezicht doen.
We leren de kinderen naar elkaar te kijken en te luisteren (stop is stoppen en als je ziet dat je
de ander pijn doet stop je direct met het spel).
Vallen van hoogte.
Onze bedjes zijn voorzien van een certificaat. Ze zijn voorzien van goed sluitwerk en een
dakje. Als we een kind in bed hebben gelegd, controleren we de sluiting een keer extra.
We gebruiken twee vaste boxen en als we een kind in bed of box hebben gelegd, controleren
we de sluiting een keer extra. We houden de kinderen in de box regelmatig in de gaten, we
hebben in de groepsruimte goed zicht op de boxen en er liggen geen spullen in die een
gevaar op kunnen leveren.
De kinderstoelen zijn stabiel en voorzien van veiligheidsriempjes.
Met medewerkers is de afspraak gemaakt nooit weg te lopen bij een aankleedtafel.
Buiten mag je klimmen; op meubels binnen niet.

3.2 Sociale veiligheid
Grensoverschrijdend gedrag.
- We leren de kinderen hoe ze met andere kinderen en volwassenen horen om te gaan.
Normale sociale omgangsregels zijn: niet elkaar pijn doen of speelgoed afpakken, wel
speelgoed delen en ook eens iets afstaan aan andere kinderen.
- We leren de kinderen dat je niet mag slaan, duwen of bijten. We laten kinderen zien dat ze
daarmee anderen pijn doen of verdrietig maken.
- Kinderen spelen af en toe vadertje en moedertje en verliefd zijn; daarbij begeleiden we
kinderen dat ze wel mogen doen alsof, maar we gaan niet aan elkaar zitten en geven geen
kusjes.
- Kinderen zijn nieuwsgierig naar elkaars lichaam; op de toiletjes kijken ze naar elkaar, we zijn
hierbij aanwezig en vertellen ze dat ze niet in hun blootje zo maar de groep in mogen lopen.
- Kinderen knuffelen elkaar en de medewerksters knuffelen de kinderen ook; we laten zien en
benoemen het ook voor een kind als ze dat niet prettig vinden. Als een kind zich niet fijn
voelt bij het knuffelen en zich afwent bijvoorbeeld, benoemen we dat naar het andere kind;
“kijk hij/zij vindt het niet fijn als je hem/haar knuffelt. Doe dus maar niet”.

-

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is een stappenplan waarin de handelingsmogelijkheden beschreven worden
voor het signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Het doel van deze verplichte meldcode is dat sneller en adequater
wordt ingegrepen. Door het consequent toepassen van de meldcode verbetert de
vroegsignalering van huiselijk geweld en kindermishandeling en worden minder kinderen
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geconfronteerd met geweld en mishandeling. De volledige meldcode van de TanteS is te
vinden op de locatie/ groep van ons kindercentrum. De pedagogisch medewerkers kennen
de inhoud van de meldcode en weten hoe te handelen.
Vermissing.
Deuren die naar buiten leiden zijn op slot en/of hebben een omhoog gerichte deurgrendel.
Kinderen mogen alleen onder toezicht van een volwassene het kindcentrum verlaten.
We maken afspraken met ouders over wie de kinderen mogen ophalen. Bij twijfel nemen we
altijd contact op met de ouders alvorens kinderen mee te geven.
Onze buitenspeelplaats heeft geen hek naar de openbare weg. Er is alleen een hek naar het
aangrenzende schoolplein, deze zit op slot.
Bij uitstapjes gaan altijd voldoende medewerkers/vrijwilligers mee. Voor, tijdens en na afloop
van uitstapjes controleren we het aantal kinderen.
Buiten spelen en uitstapjes.
De kinderen mogen alleen buiten spelen met onze toestemming en onder toezicht van de
pedagogisch medewerker. De kinderen vanaf 8 jaar mogen, met schriftelijke toestemming
van de ouders, ook op het aangrenzende speelplein van de school spelen. Vanuit de
groepsruimte hebben we goed zicht op het speelterrein.
Pedagogisch medewerkers bespreken met elkaar welke activiteit er aangeboden wordt. Met
deze afstemming wordt er gelet op het creëren van een veilige en uitdagende
speelomgeving, bijvoorbeeld door op de speelplaats ruimte te maken voor verschillende
soorten spel. Druk en rustig spel wordt uit elkaar gehaald, net als activiteiten voor jonge en
wat oudere kinderen.
Uitstapjes maken we alleen als we voldoende medewerkers/vrijwilligers hebben om de
kinderen te begeleiden en hun veiligheid te waarborgen. In de regel zullen we met de
kinderen tot 4 jaar alleen uitstapjes maken op loopafstand zoals o.a. een bezoek aan de
moestuin, de bus bibliotheek, de dorpspeeltuin, kinderboerderij of strandje. Uitstapjes met
de auto zullen uitzondering zijn. We moeten hierbij alle kinderen veilig kunnen vervoeren en
er moeten voldoende medewerkers/vrijwilligers zijn om de kinderen te begeleiden en
eventueel bij de achterblijvende kinderen te zijn. Dit zal naar verwachting voor kunnen
komen bij uitstapjes met de bso-kinderen in de schoolvakanties. In alle gevallen hebben we
hiervoor schriftelijke toestemming van de ouders en zullen we hen vooraf over
voorgenomen uitstapjes informeren.

3.3 Gezondheid
Ziekte.
- De kinderen mogen niet worden gebracht als zij ontstoken ogen, loopoor, koorts, diarree,
krentenbaard of waterpokken (waarvan de blaasjes nog niet ingedroogd zijn) hebben of als
een peuter zich duidelijk zichtbaar niet lekker voelt. Bij twijfel wordt overlegd met de
pedagogisch medewerker.
- We leren de kinderen zelf bij te dragen aan het beperken van risico’s en maken afspraken.
Bijvoorbeeld: hoesten of niezen doe je in je elleboog, je speelt niet met afval en een vieze
luier ruimen we netjes op.
Handhygiëne.
- We wassen de handen voor het aanraken en bereiden van voedsel en voor het eten.
- De pedagogisch medewerker wast haar handen voor en na wondverzorging, contact met
speeksel, braaksel, urine, ontlasting, wondvocht of bloed.
- We niezen en hoesten bij voorkeur in de elleboog.
- We wassen de handen na het toilet gebruik.
- We wassen de handen na het buitenspelen.
- We wassen de handen na activiteiten en schoonmaakwerkzaamheden.
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Toilet hygiëne
We reinigen aankleedkussens na ieder gebruik en ruimen vieze luiers meteen op.
We gebruiken wegwerpverschoningskleedjes. Voor ieder kind gebruiken we elke dag een
nieuwe en we gooien ze weg zodra ze vies zijn. Voor ieder kind gebruiken we een eigen
matje.
We wassen de handen met water en zeep na elk toiletbezoek.
We nemen geen speelgoed of eten mee naar het toilet.
We leren kinderen dat ze doorspoelen na toilet gebruik.
We leren kinderen dat zij het toilet schoon en netjes achter laten.
Allergie/dieet/ hygiënecode
Tijdens het intakegesprek bespreken wij met de ouders of een kind een allergie heeft en/of
een dieet volgt zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Een overzicht hiervan hangt
voor alle medewerkers zichtbaar in de keuken.
Met behulp van codeerstickers worden producten gecontroleerd op houdbaarheid.
Flesvoeding wordt één keer opgewarmd en daarna weggegooid, over het aanleveren van
borstvoeding maken we met de ouders duidelijke afspraken met betrekking tot
aanwezigheid van stickers op borstvoedingsflessen met tijd en datum van kolven.
Geneesmiddelen.
Wij zijn niet bevoegd kinderen zelfmedicatie zoals paracetamol toe te dienen. Wanneer het
kind voorgeschreven medicatie toegediend moet krijgen dan volgen wij het protocol
medicijntoediening.
Buitenspelen bij zon (vanaf 25C).
Ouders worden erop geattendeerd hun kinderen goed in te smeren met een
zonnebrandcrème met een hoge factor (van tenminste 20), die ook beschermt tegen UVA en
UVB-straling. We vragen ouders voor hun kind een eigen tube mee te brengen. Mocht het zo
zijn dat er een kind niet is ingesmeerd, dan doet de pedagogisch medewerker dit alsnog.
Kinderen dragen bij voorkeur een petje.
Als de temperatuur boven de 30 graden Celsius is blijven we tussen 12.00 uur en 15.00 uur
binnen of in de schaduw.
Op warme dagen bieden we extra drinken aan.
Bij hoge temperaturen worden de activiteiten aangepast om oververhitting te voorkomen.
Het nuttigen van met name zoete etenswaren (fruit en ranja) wordt zoveel mogelijk beperkt
om wespen/bijensteken te voorkomen.
Luchtkwaliteit.
In de ruimte is een CO2 meter zodat de luchtkwaliteit gecontroleerd wordt en beheersbaar is
We ventileren dagelijks in de ruimte.
We ventileren extra tijdens bewegingsspelletjes.
In ruimtes waar kinderen aanwezig zijn worden geen spuitbussen (verf, haarlak, spuitlijm)
gebruikt.

Hoofdstuk 4. Kleine risico’s.
Onze missie is om de kinderen in onze opvang een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden.
Hierbij worden ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk
speelgoed zoveel mogelijk voorkomen. We realiseren ons echter ook wat er gebeurt bij
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‘overbescherming’. Kinderen worden dan sneller angstiger en vinden het lastig om zelfstandig
beslissingen te nemen. Daarom gelooft de TanteS in risicovol spelen:
• 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.
Daarom aanvaarden wij risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen.
Kinderen leren hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te
houden en risico’s te beperken, is de groepsruimte zo ingericht dat de verschillende leeftijdsgroepen
eigen speelhoeken hebben. Voor de kleinsten zijn er boxen en een grotere ruimte afgeschermde
grondbox. Alle kinderen moeten zich tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse
groepsafspraken. 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.
Afspraken/groepsregels worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald: minimaal eens
per maand maar spelenderwijs in de praktijk vaker, zoals voorafgaand aan een activiteit of spel,
voorafgaand aan een verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers
verkouden zijn.
Een aantal afspraken die we hanteren zijn:
 Er wordt op normaal niveau gepraat, we schreeuwen niet.
 Binnen wordt niet gerend, gebald of te wild gestoeid
 Iedereen is zuinig op spelmateriaal door met materiaal om te gaan waar het voor bedoeld is.
 Grotere kinderen houden speelgoed dat niet geschikt is voor de kleinsten buiten hun bereik.
We leren hen hiermee om te gaan en zijn samen verantwoordelijk.
 We ruimen samen op zodat we kunnen controleren of het juiste speelgoed in de juiste bakken
gaat.
 Niet botsen met buitenspeelgoed.
 Niet fietsen in de buurt van schommel/rekstok.

Hoofdstuk 5. Risico-inventarisatie.
In november 2018 hebben we de risico-inventarisaties veiligheid en gezondheid uitgevoerd. De
risico-inventarisaties worden ingepland op de jaarplanning en worden tijdens teamoverleggen
besproken.

8

Hoofdstuk 6. 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 het teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
 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 en meer weerbaar te zijn op
momenten dat dit nodig is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
 Alle medewerkers, stagiaires en vrijwilligers staan volgens de landelijke richtlijnen vermeld in
het personenregister.
 Er wordt gewerkt volgens het vierogenprincipe.
 Medewerkers kennen het vierogenprincipe en leven dit strikt na.
 Medewerkers spreken elkaar aan wanneer zij ervaren dat het vierogenprincipe niet goed
wordt nageleefd.
 Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandelt op de opvang.
 Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander
kind mishandelt op de opvang.
 De meldcode kindermishandeling treedt in werking als kindermishandeling wordt vermoed.
6.2 Vierogenprincipe
De opvang bij de Tantes is zo georganiseerd, dat ten alle tijden wordt gestreefd, dat een pedagogisch
medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of
haar werkzaamheden kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere
volwassene. Op de volgende wijze wordt hier vorm aan gegeven:
 Er staan minimaal twee volwassenen op de groep: pedagogisch medewerker(s) met
eventueel een stagiaire of vrijwilliger; dit ook omdat er altijd een tweede volwassene in het
pand aanwezig moet zijn.
 Glazen wanden en ‘open deuren/ruimtes’, waardoor de binnenruimte altijd in contact staat
met de buitenruimte.
 Open aanspreekcultuur.
 De verschoonruimte bevindt zich aangrenzend aan de binnenruimte met een raam in de
tussendeur.
 De speelruimte van de locatie heeft veel ramen en ligt aan het open plein van de basisschool.
 Op kindcentrum De TanteS wordt er gebruik gemaakt van een sleutelsysteem. Twee ouders
zijn in het bezit van een sleutel van de locatie en kunnen tijdens openingstijden binnen
komen.
6.3 Achterwachtregeling
In geval van calamiteiten dient een achterwacht beschikbaar te zijn die binnen vijftien minuten
aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de
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opvangtijden. Er is een lijst op het kindercentrum aanwezig van personen die beschikbaar zijn als
achterwacht.

Hoofdstuk 7. EHBO-regeling.
We doen 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. Alle pedagogisch medewerkers zijn daarom in het bezit van een
geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Deze worden jaarlijks herhaald. Op de
dagopvang is een overzicht aanwezig van de data waarop de herhalingen zijn gevolgd.

Hoofdstuk 8. Beleidscyclus.
8.1 Procedure
De beleidscyclus wordt gestart met het uitvoeren van de jaarlijkse risico-inventarisatie in november
2018 en daarna jaarlijks in november. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie wordt
een actieplan gemaakt. Deze worden besproken tijdens het teamoverleg. Zo zijn de medewerkers
betrokken bij de inventarisatie.
8.2 Plan van aanpak
De risico-inventarisaties zullen inzicht geven in de actuele stand van zaken ten aanzien van veiligheid
en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisaties en de dagelijkse praktijk plaatsen we
maandelijks het onderwerp “veiligheid en gezondheid” op de agenda met als doel de kwaliteit van de
opvang te verbeteren.
8.3 Evaluatie
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we ieder teamoverleg de genomen maatregelen
en/of ondernomen acties. Indien maatregelen of acties een positief effect hebben gehad, wordt het
veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop eens per kwartaal aangepast.
In een schema:
Wat
uitvoeren RI Veiligheid en Gezondheid
bespreken uitkomsten RI in teamvergadering
bespreken actuele zaken
aanpassen beleidsplan V&G

Wanneer
november
december
maandelijks in teamvergadering
zonodig januari, april, juli en oktober

Hoofdstuk 9.Communicatie en afstemming.
We vinden het belangrijk dat medewerkers en vrijwilligers zich betrokken voelen bij het veiligheidsen gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of
bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker of
vrijwilliger op de locatie komt werken, wordt gezorgd voor een uitgebreide introductie in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, zodanig dat deze persoon de afspraken in acht kan menen en in
staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens het teamoverleg 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.
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Ouders worden over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid op de hoogte
gebracht via infobrieven op het prikbord. 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 infobrieven opgenomen.

Hoofdstuk 10. Klachten.
Intern.
Bij voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst intern bespreekbaar, alvorens zij gebruik
maken van de in- of externe klachtenprocedure. Vaak biedt een open gesprek al een oplossing.
Als ouders na een eerste gesprek daartoe aanleiding zien, dan kunnen zij gebruik maken van de
interne klachtenprocedure. Deze is verkrijgbaar op de locatie en is te vinden op onze website.
Extern.
Biedt de interne klachtenprocedure geen bevredigende oplossing, dan kunnen ouders zich wenden
tot de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang: https://www.degeschillencommissie.nl.
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