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Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderopvang Banjer, gevestigd te
Pluit 12 te Zuidhorn. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij
omgaan met risico’s op genoemde deelgebieden, met als doel een zo veilig en gezond
mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Uitgangspunt is dat kinderen en
volwassenen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren/kunnen
omgaan met kleine risico’s, met als doel dat iedereen moeten na een bezoek aan
kinderopvang Banjer veilig huiswaarts kan keren.
Dit beleidsplan heeft het een geldigheidsduur van 12 maanden.
A.Croeze 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 regelmatig een thema, of een onderdeel van een
thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan van de oudercommissie. De
directie zal de oudercommissie jaarlijks informeren met de te nemen stappen betreffende
veiligheid en gezondheid. Dit om continu 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
verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet
moet worden aangescherpt.
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Missie en visie

Missie:

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico’s
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling

Visie:

Kinderopvang Banjer staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit het hart met
passie en waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en
verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met
verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en
gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.
Doel:
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: 1) het bewustzijn
van mogelijke risico’s, 2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 3) het gesprek
hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel, een
veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich
optimaal kunnen ontwikkelen.
We stellen ons ten doel voorwaarden te scheppen waarbinnen het kind zichzelf kan
ontwikkelen en datgene van nature in aanleg aanwezig is, zich kan ontplooien. In ons
pedagogisch beleidsplan kunt u verder lezen over de visie en aanpak die wij als opvoeder
hanteren. Kinderopvang Banjer stelt duidelijke grenzen, waarbinnen de kinderen veilig en
gezond kunnen opgroeien. Enerzijds beschermen wij de kinderen tegen grote en ernstige
risico’s, anderzijds leren wij de kinderen omgaan met kleinere risico’s. Tevens laten wij ons
regelmatig scholen en trainen. Dit alles met als doel een veilige en gezonde omgeving te
creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen en
waar volwassenen veilig kunnen werken.
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Grote risico's
In dit hoofdstuk benoemen wij een aantal grote risico’s die onze aandacht hebben. Naast
signalering, benoemen wij ons plan van aanpak om de kans dat het risico voorkomt tot het
minimum te beperken. De risico’s zijn onderverdeeld in vier domeinen: gezondheid, fysieke
veiligheid, sociale veiligheid en duurzaamheid. Per domein noemen we we maximaal vijf
belangrijke risico’s met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om
het risico tot een minimum te beperken. De gehele risico- inventarisatie is op aanvraag in te
zien.
Met ingang van 2018 zullen wij het gebruik van QuickScan’s implementeren, zoals
beschreven in hoofdstuk acht. De uitkomsten hiervan zullen hun plek in dit hoofdstuk gaan
vinden.
3.1 Voorbeelden van grote risico’s in het domein Fysieke Veiligheid
- Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn: geen speeltoestellen hoger dan 1 meter.
Valdemping is aanwezig in de buitenspeelruimte. Gedragsregels omtrent klimmen op tafels,
stoelen, banken (dat mag niet).
- Verstikking. Genomen maatregelen zijn: kinderen mogen bij (buiten-) spelen geen kleding
met koorden dragen waarachter ze kunnen blijven hangen. Groente en fruit (bv. wortels en
druiven) wordt voor de kinderen voldoende klein gesneden. Bedden voldoen aan de
gestelde eisen.
- Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: verwijdering giftige planten, giftige stoffen, zoals
schoonmaakmiddelen of sigaretten, buiten bereik van kinderen
- Verbranding. Genomen maatregelen zijn: geen hittebron zonder toezicht, thee aanlengen
met koud water, bescherming in de zon (zonnebrand, petjes)
- Verdrinking. Genomen maatregelen zijn: de buitenspeelruimte is afgeschermd door een
hek van 1.20 meter er is constant toezicht wanneer de kinderen buiten spelen, toezicht bij
spelen in plassen, toezicht bij uitstapjes naar het park
3.2 Voorbeelden op het domein Sociale Veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
- Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: interne en externe
klachtenregeling.
- Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: uitvoering vier ogen beleid, gebruik
meldcode.
- Vermissing. Genomen maatregelen zijn: afsluiting fysieke ruimte, afspraken en duidelijk
toezicht bij halen/brengen.
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3.3 Voorbeelden op het gebied Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
- Risico’s ten gevolge van overdracht ziektekiemen (infectieziekten). Genomen maatregelen
zijn omschreven in protocol Gezondheid en Hygiene
- Risico’s ten gevolge van binnenmilieu. Genomen maatregelen zijn: beleid ten aanzien van
ventileren, dagelijkse controlelijsten ten aanzien van schoonmaaktaken, monitoring
luchtkwaliteit: temperatuur, CO2-niveau, luchtvochtigheid
- Risico’s ten gevolge van buitenmilieu. Genomen maatregelen zijn: beschermende
maatregelen bij zonneschijn, regelmatige controle op begroeiing en beplanting in het
bijzonder op giftigheid.
- Risico’s ten gevolge van (niet) medisch handelen. Alle medewerkers jaarlijks EHBO aan
kinderen certificeren. Duidelijke afspraken over gebruik medicatie en toediening dmv een
medicatie verstrekking formulier
Uitgangspunt: Medewerkers doen geen handelingen waarvoor een BIG-registratie vereist is.
In geval van medische nood (te denken valt aan vergiftiging) wordt onmiddellijk 112 gebeld,
zeker ook voor ruggenspraak.
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Omgang met kleine risico's
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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
•
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. 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.

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]
In onze aanvaarding van de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de
kinderen ligt het ontwikkelingsdoel dat de kinderen op een juiste manier met risico’s leren
omgaan. Aan de hand van deze duidelijke afspraken leren kinderen gemiddeld vanaf hun
tweede levensjaar om te gaan met diverse kleine risico’s. Hiervoor hebben we duidelijke
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huisregels opgesteld en vanuit onze pedagogiek bootst kinderopvang Banjer dit gedrag voor.
Denk ten aanzien van gezondheid bijvoorbeeld aan het handenwassen na toiletbezoek of
hoe om te gaan met een zakdoek.
Om risicovolle speelsituaties wel voldoende veilig te houden, moeten kinderen zich in het
bijzonder tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken en huisregels.
Daarnaast zijn er algemene afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed, dit om
te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. 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 kinderen omgaan met
onze hond.
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de huisregels zoals
deze op onze website te vinden zijn. Deze afspraken worden regelmatig met de kinderen
besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand
aan een wc-ronde of in periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.
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Risico-inventarisatie en actieplan
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In de periode oktober-november 2017 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 en een actieplan opgesteld. De grote risico’s zijn reeds beschreven
in hoofdstuk drie.
Om in 2018 in kaart te brengen hoe op de opvang met risico’s wordt omgegaan, moet
geïnventariseerd worden of de werkinstructies, protocollen en andere afspraken er ook
daadwerkelijk toe leiden dat risico’s tot het minimum worden beperkt. Vanaf 1 januari 2018
doen wij inventarisatie zelf met behulp van de QuickScan in de nieuwe Risicomonitor aan de
hand van vier thema’s.
Op basis van risico-inventarisaties en evaluaties (en in de toekomst op basis van de
QuickScan) wordt op uitvoeringsniveau een actieplan waarin beschreven staat met wat door
welke actie door welke medewerker vóór welke datum wordt aanpast en teneinde een risico
op te heffen of tenminste aanvaardbaar te maken. Bij ieder teamoverleg vindt controle van
deze acties en uitvoering ervan plaats door de algemeen leidinggevende (of zijn vervanger)
die eventueel (bij-)sturing geeft. Een voorbeeld van een actieplan zoals dat bij Kinderopvang
Banjer gebruikt wordt ziet er als volgt uit:
Wat
Hoe
Wie
Wanneer Controle
Hekwerk is defect
repareren R.Croeze 16-02-2019
Glijbaan is ondeugdelijk vastgezet verwijderen A.Croeze 19-01-2019
Kraan in de wc lekt
vervangen R.Croeze 23-03-2019
Kinderfiets is ondeugdelijk
vervangen A Croeze 19-01-2019
Losse bestrating
verwijderd R.Croeze 16-02-2019
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Thema’s uitgelicht
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6.1 Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact
hebben op het welbevinden van de getroffene. Op onze locatie heeft dit thema al langer
onze bijzondere aandacht. Hieronder beschrijven we op welke manier we het risico op
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, zowel volwassenen als kinderen zo veel
mogelijk beperken en wat we doen als we merken dat het toch gebeurt:

•

•

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 hebben een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
We werken met een vierogenbeleid.
De medewerker kennen het vierogenbeleid
Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd.
We spreken elkaar aan als we merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt
nageleefd
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed, de zogeheten
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed.

6.2 Vierogenprincipe
Op de dagopvang is het wettelijk verplicht het vierogenprincipe toe te passen. Dit houdt in
dat er te allen tijde een tweede volwassene de handelingen van een andere volwassenen
jegens de kinderen visueel en of auditief kan waarnemen. Het vormt een belangrijk
onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Doel van dit
principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen
dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf gedurende langere tijd ongehoord of
ongezien kunnen terugtrekken met een kind.
Voor kinderopvang Banjer betekent dit dat te allen tijde 1 lid van de oudercommissie kan
meekijken( J.Vogelzang) wanneer ouders de mogelijkheid willen hebben om constant mee te
kijken bij kinderopvang Banjer dan is dat ten alle tijden mogelijk door het aanvragen van het
12

wachtwoord. Gezien de privacy van de kinderen en de medewerkers wordt hier echter wel
met de grootste zorg naar gekeken en besproken met de oudercommissie.
6.3 Achterwachtregeling
Een achterwacht is beschikbaar bij evt. calamiteiten.
Indien door de ouders gewenst vervangt zij mij tijdens mijn vakantie of vrije dagen en evt. bij
ziekte. Ook de achterwacht heeft een pedagogische opleiding heeft ervaring in het werken
met kinderen en is gebonden aan de privacy regels.
Een achterwacht is in twee situaties nodig:
- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de BKR.
In deze situatie moet een volwassene op afroep beschikbaar zijn doe binnen 15
minuten op de locatie kan zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch
bereikbaar.
- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij niet aan de BKR wordt
voldaan (drie-uursregeling). In deze situatie moet een tweede volwassene op de
locatie aanwezig zijn. De afwijkende inzet mag op de dagen van de week verschillen,
maar niet per week verschillen.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Gerda Boes
0611843522
Harma Postma
0622342255
Miranda Nieman
0611197070
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7
EHBO- en BHV-regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens
openingsuren minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd
certificaat voor kinder-EHBO (EHaK) Wij dragen geheel zelfstandig zorg voor de kinderen
welke in onze kinderopvang aanwezig zijn.
Op onze locatie heeft op 1 januari 2018 de volgende medewerker een geldig en
geregistreerd certificaat voor kinder- EHBO.
naam:
Anita Croeze
Geldig tot 01-04-2020

8

Beleidscyclus

8.1 Beleidscyclus
Onze beleidscyclus starten we met een jaarlijkse risico-inventarisatie. Op basis van de risicoinventarisatie wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid voor het volgende
kalenderjaar bijgesteld.
Onze beleidscyclus bestaat uit vier fasen:
1. Indentificeren. Een eerste fase waarin voorbereidingen worden
gedaan om de risico-inventarisatie te kunnen uitvoeren. Momenteel maken
wij gebruik van de huidige RI&E’s voor kinderopvang van Veiligheid.nl. Vanuit
deze organisatie wordt een hernieuwde Risicomonitor opgesteld, welke wij
zullen gaan gebruiken. De verantwoordelijkheid ligt bij de algemeen
leidinggevende.
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2. Analyseren en beoordelen. In deze fase gaat het Kinderopvang Banjer
daadwerkelijk aan de slag met de risico-inventarisatie. We behandelen actief
de thema’s, zodat een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor
verbetering vatbaar zijn.
3. Overwegen alternatieven . Een derde fase waarin wordt opgesteld hoe deze
verbeterpunten het beste aangepakt kunnen worden
4. Evaluatie op basis van resultaat. En een laatste vierde fase om te evalueren
of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering.
Het doorlopen van deze cyclus duurt gemiddeld een jaar. Voor november van het lopende
jaar moeten alle wijzigingen die op basis van evaluatie voorgesteld zijn, worden gezonden
aan de ouderraad voor advies. Na ontvangst van advies kan het aangepaste beleidsplan voor
het volgende kalenderjaar officieel bekrachtigd worden.
8.2 Plan van aanpak
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien
van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal
actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De
belangrijkste actiepunten zijn:
- Actie:
Het hek is defect
- Maatregel: Het is hek is gerepareerd op 15-02-109

-

Actie:
De glijbaan is ondeugdelijk .
Maatregel
De glijbaan is verwijderd op 19-01-2019 en vervangen door een
speelhuis met vaste glijbaan per 15-04-2019
Actie:
Het kraantje is de wc lekt
Maatregel
De kraan is vervangen door een nieuwe kraan per 23-03-2019

-

Actie:
Maatregel:

-

Er is geen hygiëne code voor kleine instellingen aanwezig
de hygiëne code wordt per febr 2018 gehanteerd

Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een
veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we [FREQUENTIE] de
genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een
maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en
gezondheidsbeleid hierop aangepast.
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief
effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid:
- -Het hek aan de zijkant van de locatie was volgens de huidige eisen te laag
- het effect is dat de kinderen niet meer over het hek heen kunnen klimmen, tevens is
er altijd toezicht wanneer de kinderen buiten spelen

15

9
Communicatie en afstemming
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld
of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe
medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het
veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies.
Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de
orde is.
Tijdens het intake gesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van
veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van
veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via
de oudercommissie op de hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen
zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor
meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.
Een bijzondere rol speelt ook onze oudercommissie. Jaarlijks sturen wij ons beleidsplan voor
advies naar onze oudervertegenwoordiging. Wij nodigen hen uit ons rijkelijk van
commentaar te voorzien.

Informele feedback
We staan open voor feedback en bespreken waarnemingen, opmerkingen en ervaringen het
liefst direct met betrokkenen. Uitgangspunt in onze communicatie is dat we spreken over
zaken die ons of onze kinderen zelf aangaan. Ziet u iets waar u vragen over heeft, stel ze dan
gerust aan de betrokken medewerker. Soms is de verwachting anders dan uitvoering, of
soms heeft u iets waargenomen wat ons ontgaan is. In alle gevallen stellen wij uw feedback
op prijs. Een informeel gesprek werkt in dezen twee kanten op. Het stelt ons in de
gelegenheid onze handelswijze te verduidelijken, anderzijds nemen wij, als lerende
organisatie, uw opmerkingen mee.
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Bijlage 1

Actieplan Kinderopvang Banjer
Gezondheidsmanagement

Inventarisatiedatum: 21-01-2018
Uitgevoerd door: A Croeze-Bos
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Risico

Actie

Kind komt via ongewassen handen van de
leiding in contact met ziektekiemen

Leiding moet na elke toiletgang, verschoning,
schoonmaakwerkzaamheden en na gebruik
zakdoek de handen wassen
Opgenomen in de huisregels

Risico

Actie

Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen
van groepsleiding in contact met ziektekiemen

De groepsleiding is op de hoogte van het juiste
protocol handenwassen
Opgenomen in huisregels

Risico

Actie

Kind komt in contact met ziektekiemen van
zieke groepsleiding

Wanneer de groepsleiding ziek is wordt de
verantwoordelijkheid om kinderen wel of niet
te brengen bij de ouders neergelegd.
Opgenomen in pedagogisch beleid

Risico

Actie

Kind komt in contact met pus of vocht uit
blaasjes/wondjes van een ander kind

Wanneer kinderen met pusblaasjes/wonden
komen wordt de ouders geadviseerd om
andere opvang te regelen
Opgenomen in pedagogisch beleid

Risico

Actie

Kind komt in contact met ziektekiemen door
aanhoesten of niezen van groepsleiding

De leiding wordt aangeraden om een zakdoek
te gebruiken bij hoesten en niezen

Risico

Actie

Kind komt in contact met ziektekiemen door
aanhoesten of niezen van groepsleiding

De kinderen worden aangespoord om een
zakdoek te gebruiken bij hoesten en niezen

Risico

Actie

Kind komt via snot van een ander kind in
contact met ziektekiemen

Na elke nies en snuitbeurt wordt een nieuwe
zakdoek gebruikt

Risico

Actie

Kind komt via slab of spuugdoekje in contact
met ziektekiemen

Na elke voeding wordt gecontroleerd op
zichtbare verontreinigingen
Bij elk kind wordt een ander spuugdoekje
gebruikt
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Risico

Actie

Kind komt via het washandje van andere
kinderen in contact met ziektekiemen

Washandjes worden regelmatig verschoond

Risico

Actie

Kind raakt besmet met ziektekiemen via een
ander kind dat met onzorgvuldig gewassen
handen van het toilet komt

Na elke toiletbeurt moeten de kinderen de
handen wassen
Leiding is op de hoogte van het handenwas
protocol
Opgenomen in de huisregels

Risico

Actie

Kind raakt besmet met ziektekiemen via een
ander kind dat met ongewassen handen van
het toilet komt

Na elke toiletbeurt moeten de kinderen de
handen wassen
Leiding is op de hoogte van het handenwas
protocol
Opgenomen in de huisregels

Risico

Actie

Kind door gebruik van grote toiletpot in
contact met ontlasting/urine

Na elke toiletbeurt moeten de kinderen de
handen wassen
Opgenomen in de huisregels

Risico

Actie

Kind door aanraking vuil potje in contact met
ontlasting en urine

Na elke toiletbeurt moeten de kinderen de
handen wassen
Er is constant toezicht
Opgenomen in de huisregels

Risico

Actie

Kind door in aanraking vuile luier in contact
met ontlasting/urine

Leiding moet na elke toiletgang, verschoning,
schoonmaakwerkzaamheden en na gebruik
zakdoek de handen wassen

Risico

Actie

Kind door via het afdrogen met een vuile
handdoek of vuile kraan in contact met
ziektekiemen

Handoeken ,vaatdoeken en kranen worden
regelmatig gereinigd

Risico

Actie

Kind komt door via speelgoed wat
meegenomen wordt naar het toilet in contact
met ziektekiemen

Na elke toiletbeurt moeten de kinderen de
handen wassen
Er is constant toezicht
Opgenomen in de huisregels
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Risico

Actie

Baby krijgt ziektekiemen binnen door
meegebrachte poedermelk

Leiding kan ouder hierop attenderen

Risico

Actie

Kind krijgt door gebruik drinkbeker, fles of
bestek ziektekiemen binnen

Elk kind heeft zijn eigen drinkbeker, fles of
bestek
Dit wordt na gebruik gereinigd

Risico

Actie

Kind komt door aanraking afval in contact met
ziektekiemen

Afval wordt buiten bereik van kinderen
opgeruimd

Risico

Actie

Kind komt door vuile vaatdoek in contact met
ziektekiemen

Handdoeken ,vaatdoeken en kranen worden
regelmatig gereinigd

Risico

Actie

Kind krijgt door gebruik andermans fopspeen
ziektekiemen binnen

Kinderen hebben elk hun eigen fopspeen

Risico

Actie

Kind komt door het gezamenlijk gebruik
beddengoed in contact met ziektekiemen

Beddengoed wordt regelmatig gereinigd

Risico

Actie

Kind komt via vuil speelgoed in contact met
ziektekiemen

Speelgoed wordt regelmatig gereinigd

Risico

Actie

Kind komt via vuile verkleedkleren in contact
met ziektekiemen

Verkleedkleren worden regelmatig gereinigd

Risico

Actie

Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen
stoffen speelgoed/knuffels in contact met
ziektekiemen

Speelgoed en knuffel worden regelmatig
gereinigd

Risico

Actie
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Kind komt via met ontlasting vervuild
zwemwater in contact met ziektekiemen

Er wordt niet gezwommen in met ontlasting
vervuild zwemwater

Risico

Actie

Kind komt via uitwerpselen van ongedierte in
contact met ziektekiemen

Uitwerpselen van ongedierte wordt direct
opgeruimd en het ongedierte wordt
verwijderd

Risico

Actie

Kind door bijten of krabben van een dier in
contact met ziektekiemen

Kinderen worden niet alleen met huisdieren
gelaten

Risico

Actie

Kind wordt blootgesteld aan lawaai

Lawaai wordt vermeden

Risico

Actie

Kind komt in contact met allergenen via het
dekbedgoed

Het beddengoed wordt regelmatig verschoond
en in het geval van allergieën bij het kind
wordt samen met de ouder besproken wat de
beste oplossing is

Risico

Actie

Kind komt in contact met allergenen of
huisstofmijt via verkleedkleren

De verkleedkleren worden regelmatig
verschoond en in het geval van allergieën bij
het kind wordt samen met de ouder
besproken wat de beste oplossing is

Risico

Actie

Kind komt in contact met allergenen of
huisstofmijt via knuffels

De knuffels worden regelmatig verschoond en
in het geval van allergieën bij het kind wordt
samen met de ouder besproken wat de beste
oplossing is

Risico

Actie

Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van
gras, onkruid of bomen die een allergie
kunnen oproepen

in het geval van allergieën bij het kind wordt
samen met de ouder besproken wat de beste
oplossing is

Risico

Actie

Kind komt via een zandbak aanwezige

De zandbak wordt afgesloten bij geen gebruik
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ontlasting van hond of kat in contact met
ziektekiemen

ervan zodat er geen uitwerpselen in terecht
kunnen komen

Risico

Actie

Kind wordt gestoken door bij of wesp

Gezien de vele fruitbomen komen er
regelmatig wespen en bijen .
Er is constant toezicht maar er kan niet
worden voorkomen dat kinderen worden
gestoken

Risico

Actie

Kind krijgt zonnesteek

Er is constant toezicht op de kinderen tijdens
zonnige dagen
Er wordt voldoende gedronken

Risico

Actie

Kind wordt gebeten door een teek

Er wordt niet in bosjes en struiken gespeeld

Risico

Actie

Kind droogt uit

Er wordt voldoende gedronken

Risico

Actie

Kind verbrand door zon

Er is constant toezicht op de kinderen tijdens
zonnige dagen
Er wordt voldoende gedronken

Risico

Actie

Kind raakt onderkoeld

Er is constant toezicht op de kinderen tijdens
koude dagen
Er wordt voldoende kleding aangetrokken
tijdens het buitenspelen

Risico

Actie

Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend

Medicatie wordt alleen toegediend na een
uitdrukkelijke getekende opdracht en uitleg
van de ouders
Er is een medicatieformulier

22

