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Inleiding
Voor jullie ligt het beleidsplan veiligheid en gezondheid van christelijk kinderdagverblijf
Noach. 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
oktober 2018. Dit beleidsplan is tot stand gekomen aan de hand van onze protocollen, de
risico-inventarisaties en ons manier van werken. De pedagogisch medewerkers hebben
gedurende het jaar meegedacht tijdens teamvergaderingen en overige werkoverleggen. Aan de
hand van de huidige informatie en de uitkomsten van de teamvergaderingen/werkoverleggen
is dit beleidsplan tot stand gekomen en zijn er waar nodig maatregelen opgesteld voor
verbetering. Het beleid wordt continu geactualiseerd en bijgewerkt. Zo blijven we scherp en
kunnen we ook bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of
veranderingen in de inrichting, beschikken over een beleid dat direct toegepast kan worden.
Sharon van Langeveld (beleidsmedewerker/pedagogisch coach) 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
het onderwerp veiligheid en gezondheid bij elke teamvergadering op de agenda staan.
In dit beleidsplan zijn de volgende hoofdstukken terug te vinden.
-

Grote risico’s
Omgang met kleine risico’s
Risico-inventarisatie
Specifieke thema’s uitgelicht
EHBO
Beleidscyclus

Als bijlage is o.a. een actualisatielijst toegevoegd waarin wij aangeven wanneer het beleid
voor het laatst is aangepast en wat de reden voor deze aanpassing is geweest.

1
Veiligheid- en gezondheidsbeleid KDV Noach 2019

Inhoudsopgave
1. Inleiding

1

2. Grote risico’s

3

1.1 Fysieke veiligheid
1.1.1 Vallen van hoogte
1.1.2 Verstikking
1.1.3 Vergiftiging
1.1.4 Verbranding
1.1.5 Spelen met gevaarlijke voorwerpen
1.1.6 Overige gevaarlijke situaties
1.2 Sociale veiligheid
1.2.2

Grensoverschrijdend gedrag

1.2.2 Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag
1.2.3. Vermissing
3 .Omgang met kleine risico’s

14

4. Risico-inventarisatie

15

5. Thema’s uitgelicht

16

6. EHBO regeling

18

7. Beleidscyclus

19

8. Communicatie en afstemming intern en extern

20

Bijlagen

22

2
Veiligheid- en gezondheidsbeleid KDV Noach 2019

2. Grote risico’s
Inleiding
Het doel van het beleid is om grote risico’s te benoemen en aan te geven welke maatregelen
we nemen om incidenten te beperken of te voorkomen. Hieronder hebben we voor ons de
belangrijkste grote risico’s beschreven. Tevens hebben we erbij beschreven, wat wij eraan
doen om dit risico te voorkomen en hoe wij handelen als zich onverhoopt een ongeval of
ongewenste situatie voordoet. Voor de overige risico’s waarvoor wij maatregelen nemen
verwijzen we naar bijlage 3 waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen.

1.1 Fysieke veiligheid
1.1.1 Vallen van hoogte
Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan
➢ Speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box halen.
➢ Oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen niet meer in de box zetten.
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
➢ Kinderen onder begeleiding de stoel in en uit laten klimmen. Laat kinderen nooit
zonder toezicht in een kinderstoel.
Kind valt uit de (kinder)stoel
➢ De beweeglijke kinderen naast de leidster plaatsen en het riempje aan doen. Tevens
zetten we de beweeglijke kinderen in een stoel met een tuigje, deze riempjes zijn
veiliger.
Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
➢ De kinderstoel wordt ver genoeg van de tafel geplaatst.
Wanneer andere kinderen vrij spelen, blijf je altijd bij het kind in de kinderstoel, zodat deze
bv. niet omgeduwd kan worden. Wanneer de medewerkers in deze situatie gaan lopen, wordt
het kind uit de kinderstoel gehaald.
Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
➢ Kind begeleiden bij het naar boven en beneden klimmen.
Kind klimt op de onderkant van de commode op de groep
➢ We leren de kinderen omgaan met deze risico
➢ Door te blijven herhalen dat het geen speelplaats is
➢ Geen stoel of voorwerpen voor de commode te plaatsen
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Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
➢ Trap altijd inschuiven
➢ Toezicht houden als grotere kinderen alleen naar de verschoonruimte gaan.
➢ Kind mag niet alleen de trap op klimmen.
Kind klautert zonder toezicht op het keukentje (op de babygroep)
➢ Geen objecten of stoelen voor het keukentje plaatsen
➢ Veiligheidstrips zijn geplaatst op alle kastdeuren en lades.
➢ Er worden alleen zachte voorwerpen geplaatst in de onderste kasten.
Kind klautert zonder toezicht op het keukenblad (grote keuken)
➢ Geen objecten of stoelen in de keuken plaatsen
➢ Veiligheidstrips zijn geplaatst op alle kastdeuren en lades.
➢ Op de deur van de keuken is een veiligheidsslot geplaatst die wij ten alle tijden sluiten
na gebruik van de keuken

1.1.2 Verstikking
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
➢ Kinderen onder het jaar mogen geen haarspeldje in.
➢ Berg kleine voorwerpen op in een afgesloten bakje.
➢ Laat peuters alleen met kleine voorwerpen spelen op de hoge tafel zodat kleine
kinderen er niet bij kunnen. Daarna altijd de vloer controleren op kleine voorwerpen.
➢ Voordat kinderen op de grond gaan spelen, zelf even over de grond kruipen en kijken
of er geen kleine voorwerpen liggen.
➢ Wanneer je met de peuters met kleine kralen rijgt, doe je dit in de hoge tafel (hier
kunnen kleine kinderen niet komen). Altijd toezicht houden op de kinderen zodat ze
niet gaan rondlopen.
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
➢ Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.
➢ Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm mogen niet op de groepen waarbij alle
kinderen jonger dan 3 zijn.
➢ Het speelgoed met kleine onderdelen opbergen in afgesloten bakjes.
➢ Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere spelen. De grote kinderen kunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen.
➢ Als er speelgoed is waar de kleine kinderen echt niet aan mogen komen, laat de oudere
kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn bv. de kleine kralen rijgen
(dit mag alleen onder toezicht).
➢ Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
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Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
➢ Spenen regelmatig controleren op scheurtjes.
➢ Spenen met een ring of knop aanschaffen, zodat de speen gemakkelijk uit de keel
gehaald kan worden.
➢ Wanneer een speen beschadigd is moet deze worden vervangen door ouders. Een
speen die kapot is (scheur erin), mag hier niet meer worden gegeven.
➢ Een speen wordt zonder koord gegeven, koorden met een klem aan de speen worden
meteen verwijderd. Dit geldt voor zowel bij het slapen gaan als bij het spelen op de
groep.
Kind krijgt koordje om de nek
➢ Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm.
➢ Stiksel van speelgoedbeest vooraf controleren of deze niet los laat.
➢ (Lange)kettinkjes worden meteen verwijderd.
Kind stikt in stukje eten
➢ Per leeftijd bekijken welk eten geschikt is, niet te vroeg met hard eten starten.
Wanneer kinderen ± 1 jaar zijn, zullen we starten met het eten van fruit en groente in
stukjes. Voor de leeftijd van 1 jaar zal dit nog klein gemaakt worden, d.m.v. de
staafmixer of wat grover prakken. Tevens snijden we fruit en groente in de lengte,
zodat dit minder snel vast kan komen te zitten in de keel.
➢ Kinderen rustig laten eten, o.a. door 1 bord met partjes fruit rond geven en om de beurt
laten eten.
➢ Kinderen laten zitten als ze eten.
➢ Kinderen eten altijd onder toezicht van medewerker(s).
Baby loopt gevaar door het opeten van steentjes of stokjes in de tuin.
➢ We hebben een aparte babyruimte ‘de babytuin’ gecreëerd, waar alleen baby’s mogen
spelen. De babytuin is voorzien van kunstgras, hier kunnen/mogen geen kleine
onderdelen liggen, zoals steentjes, takjes, etc.
➢ De babytuin wordt telkens voor ze naar buiten gaan gecontroleerd en schoongemaakt.
➢ Voor dat de kinderen naar buiten gaan wordt de gehele tuin door een medewerker
gecontroleerd op afval, steentjes e.d., pas hierna kunnen de kinderen naar buiten.
Kind blijft met koordje van capuchon hangen
➢ Kieren waarin kleding kan haken, dicht maken.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
➢ Kleine voorwerpen verwijderen.
➢ Regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
➢ Vooraf controleren of het schuimrubber van bepaalde kinderartikelen zoals
aankleedkussens niet bereikbaar is voor kinderen.
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de slaapruimte van het
kinderdagverblijf.
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Door warmtestuwing raakt het kind oververhit
➢ De temperatuur in de slaapkamer is altijd rond de 17°C. Kinderen liggen in een
slaapzak, niet onder een dekbed. Soms onder een lakentje of een dekentje.
➢ Bij het inbakeren wordt de goede techniek toegepast. Vanaf het moment dat de
kinderen kunnen gaan rollen mogen ze niet meer ingebakerd worden.
Kind verslikt of stikt in kleine onderdelen
➢ Bij de kinderen de elastiekjes en haarspeldjes uit doen als ze naar bed gaan.
➢ Naast de knuffel en de speen wordt er niets in bed gelegd. Wanneer er een koord aan
de speen bevestigd is, halen wij deze eraf voor het slapen gaan.
Kind komt onder de dekens of in de dekbedhoes of tegen de zijkant terecht
➢ Kind slaapt in een slaapzak zonder een dekbed. Soms wordt gebruik gemaakt van een
lakentje of dekentje. Dit wordt altijd heel kort opgemaakt.
1.1.3 Vergiftiging
Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen
➢ Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische
(gevaarlijke) producten worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen.
➢ Ook hebben wij de afspraak gemaakt dat de tassen van de medewerkers buiten het
bereik van kinderen worden opgeborgen (in de opberg-/schoonmaakruimte).
➢ Ouders worden bij de intake hierop geattendeerd. In de huisregels van KDV Noach,
staat ook vernoemd dat ouders hun tassen niet zonder toezicht op de groep mogen
zetten.
➢ Ruimtes waar kinderen geen toegang toe hebben, zoals: opbergruimtes, de wasruimte
en kantoor, zijn indien mogelijk afgesloten. Zie ook “leren omgaan met risico’s”.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
➢ De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd in de wasruimte, hier kunnen kinderen
niet komen.
➢ Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Opberg- / schoonmaakruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot opberg- en schoonmaakruimten van
het verblijf.
➢ Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze zijn
afgesloten om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met onder andere
chemische stoffen.
Sanitaire voorziening volwassenen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor
volwassenen.
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Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen (of zoekraken)
hebben de kinderen geen toegang tot de sanitaire voorzieningen voor volwassenen omdat deze
zich buiten de opvang bevinden. De deuren worden altijd goed gesloten en de kinderen
kunnen zelfstandig de deuren niet openen (hoge klinken).
1.1.4 Verbranding
Kind komt in aanraking met elektriciteit
➢ De stopcontacten zijn niet binnen handbereik van de kinderen. Alle stopcontacten zijn
geaard en zijn kind veilig. Dit geldt voor beide keukens.
➢ Daarnaast voorkomen wij zoveel mogelijk de aanwezigheid van losse snoeren en
maken wij gebruik van kabelgoten. Elektrische apparaten worden indien deze niet
door de kinderen bediend of gebruikt mogen worden, buiten handbereik geplaatst. Zie
ook “leren omgaan met risico’s”.
Een kind verbrandt zichzelf
➢ Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst.
We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is. Wanneer kinderen een bekertje thee willen, zorgen we
dat dit lauw/warm water is en nooit gekookt water.
➢ Als we gebruik maken van de flessenwarmer zorgen wij dat er geen krukjes of stoelen
rondom het keukentje op de babygroep staan, dit geldt ook voor de grote keuken. Het
gekookte water wat over is, gooien we meteen na gebruik weg om te voorkomen dat
de kinderen er mee in aanraking kunnen komen.
➢ In het keukentje op de babygroep wordt gebruik gemaakt van een thermoskan, deze
moet ten alle tijden geplaatst worden op een hoogte waar de kinderen niet bij kunnen.
Ook moet de thermoskan goed afgesloten zijn.
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Kind krijgt hete thee over zich heen
➢ Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst.
We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is.
➢ Geen thee drinken als kinderen op schoot zitten.
➢ Geen tafelkleden gebruiken.
➢ Gebruik theekannen, de thee is al gecheckt op de juiste temperatuur voordat de dop
dichtgedraaid wordt. Tijdens het inschenken voelt de PM (gewassen handen) of de
thee die wordt ingeschonken niet te heet is.
Kind verbrandt zich in de zon
➢
➢
➢
➢
➢

Petje en T-shirt laten dragen wanneer de zon fel is.
Kinderen regelmatig bijsmeren op een dag.
Kinderen onder een schaduwdoek, parasol of binnen laten spelen.
Kinderen goed insmeren met factor 50 als ze buiten in de zon spelen.
Bij temperaturen rond de 30° Celsius, spelen wij tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet
buiten in de zon.
➢ Bij het spelen onder de parasol geldt het volgende: de parasol is veilig gekeurd en
veilig, omdat deze stevig bevestigd staat op verhoogde tegels in de grond. De vier
verhoogde tegels vormen geen gevaar, omdat zij stevig in de grond bevestigd zijn.
Voor de kinderen functioneert het als een op en afstapje wat goed is voor de
motorische ontwikkeling. Ook de Pedagogische werkers zijn zo beschermd tegen de
zon.
➢ We hanteren het zonprotocol welke voor ouders na te lezen is in ons beleid. Ook is
deze is gecommuniceerd naar alle betrokkenen. Zowel ouders als de organisatie.
Ouders worden tijdens de zomerperiode via de kwartaalnieuwsbrief en mondeling op
de hoogte gehouden van het zonprotocol en geattendeerd op het insmeren en juist
kleden van de kinderen in verband met de zon.
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de brandveiligheid van het verblijf.
•
•

•
•

•
•

Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij
geen gebruik van onder andere kaarsen of snel ontbrandbare materialen.
Decoratiemateriaal of knutselwerkjes van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de
zijkanten (muren) van het verblijf bevestigd of geïmpregneerd/
brandvertragend gemaakt.
Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk
eis periodiek gecontroleerd en gekeurd.
Minimaal 2 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat
medewerkers en kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van
brand.
Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een
geldig Kinder-EHBO en BHV certificaat.
Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd goed doorgaan baar. Eventuele
obstakels worden direct verwijderd.
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1.1.5 Spelen met gevaarlijke voorwerpen
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
➢ Binnen niet gooien met voorwerpen.
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
➢ Plaats de zwaarste dingen onderin de kast.
➢ Indien nodig kast verankeren aan de muur.
➢ Niet in de kast klimmen, vragen als je iets van de bovenste plank wilt hebben.
1.1.6 Overige grote risico’s
Kind komt met vingers tussen de deur
➢ Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidstips, dit geldt voor
beide kanten van de deuren in ruimtes waar kinderen komen. Deze worden ieder
kwartaal gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze
vervangen.
Struikelen en uitglijden
➢ Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders struikelen of uitglijden zorgen
we ervoor dat er een open speelruimte is gecreëerd waarbij vaste meubels niet in het
looppad of centraal in de speelruimte worden geplaatst.
➢ We maken op de groep wel gebruik van speelkleden, deze worden zo neergelegd dat
er geen sprake kan zijn van hinder in het looppad.
➢ Natte plekken op de vloer worden direct drooggemaakt en speelgoed dat niet gebruikt
wordt moet worden opgeruimd. Zie ook “leren omgaan met risico’s”.
Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair
➢ Wij blijven het kinderdagverblijf controleren op oneffenheden in muren, zoals
uitstekende spijkers en schroeven. Oneffenheden die het risico vormen dat kinderen
zich hieraan bezeren, worden direct verwijderd.
➢ Ook wordt het meubilair gecontroleerd op scherpe hoeken, randen of beschadigingen
die een risico vormen. Is dit het geval dan wordt er direct actie ondernomen om dit te
verhelpen of het meubilair wordt verwijderd. Het meubilair dient degelijk en veilig te
zijn.
Kind valt door glazen ruit
➢ Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn kind veilig.
Kind draait zich van aankleedtafel af
➢
➢
➢
➢

We gebruiken altijd het aankleedkussen
Aankleedkussen met opstaande randen aan de zijkant gebruiken.
Altijd bij het kind blijven en lichamelijk contact houden.
Vooraf alle benodigdheden klaar leggen.
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Kind raakt bekneld of bezeert zich door beschadiging van bedje
➢ Om te voorkomen dat kinderen bekneld komen te zitten of zich bezeren, worden de
bedjes altijd bij het naar bed gaan van kinderen gecontroleerd op beschadigingen en
een veilige werking. Wanneer een bedje defect is, wordt hier geen kind in gelegd.
Zorgen ervoor dat zowel boven als onder het slotje erop wordt gezet.
Baby overlijdt aan wiegendood
➢ In verband met het risico op wiegendood laten wij bij kinderdagverblijf Noach de
baby’s die nog in staat zijn zelfstandig te draaien, niet op hun buik slapen. Als ouders
vanwege medische redenen aangeven hun kind op de buik te willen laten slapen,
dienen ouders een schriftelijke verklaring van hun arts te overleggen. Indien wij hier
vervolgens mee akkoord gaan dienen ouders een verklaring in te vullen en te
ondertekenen
➢ Elke 15 min. gaan we kijken bij de kinderen die op bed liggen.
➢ Gebruik geen dekbedje
➢ Er is een ventilatiesysteem aanwezig in de slaapkamers
➢ Gebruik geen kussen, hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of
voorwerpen van zacht plastic in bed
➢ Maak het bed kort op, zodat de voetjes tegen het voeteneinde liggen of gebruik een
slaapzakje
➢ Geef rust en regelmaat aan alle kinderen
➢ Houd voldoende toezicht
➢ De temperatuur van de slaapruimte is altijd comfortabel (rond de 17°C).
➢ We kijken regelmatig op de babyfoon camera en horen het als een kind wakker is of
huilt
Kind wordt door een fietsend kind omvergereden
➢ Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende kinderen.
➢ Baby’s spelen niet waar kinderen fietsen. Baby’s spelen alleen in de babytuin of onder
toezicht in de buitenruimte.
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
➢ Ouders en medewerkers maken de poort altijd dicht.
➢ Zo nodig een zelfsluitend hek plaatsen.
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
➢ Wij controleren wekelijks de fietsen, etc. zodat er niets kapot is. Kapot buiten
speelgoed wordt of gerepareerd of weg gegooid.
➢ Niemand kan verder het terrein buiten haal- en brengtijden opkomen, dus gevaar van
onbekende personen, glasscherven, sigarettenpeuken is zo goed als uitgesloten. Wel
elke dag even een rondje lopen en eventueel afval of ontlasting van dieren opruimen.
➢ De houten picknicktafel is veilig gekeurd en van duurzaam hout. Het staat veilig,
omdat het stevig bevestigd is op verhoogde tegels in de grond (met daarvoor geschikte
pinnen). De picknicktafel staat aan de zijkant van de buitenschuur. Dit gedeelte is
goed te herkennen door het aangelegd stuk kunstgras waarop de picknicktafel staat.
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➢ Het rustig ogende houten buitenhuisje is van grote meerwaarde op het buitenplein,
omdat het bijdraagt aan natuurbeleving. Naast het feit dat kinderen er graag in en uit
lopen, stimuleert het ook de fantasie. Het huisje is veilig gekeurd en vormt geen
gevaar, omdat zij stevig in de grond bevestigd is. Het afstapje bij het naar binnen en
buiten lopen stimuleert de motorische ontwikkeling.
➢ De Pedagogische werkers houden ten alle tijde toezicht op de kinderen tijdens het
spelen in het huisje.
Geldig erkend EHBO certificaat
Mocht er toch een ongelukje of incident gebeuren, dan is er altijd een (volwassen)
medewerker binnen het kinderdagverblijf aanwezig die beschikt over een geldig kinderEHBO certificaat dat erkend is:

1.2 Sociale veiligheid
1.2.1 Grensoverschrijdend gedrag
Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
Hieronder beschrijven wij de maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot het
risico van grensoverschrijdend gedrag. In dit beleid staat beschreven hoe het risico op
grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als
mogelijk wordt beperkt.
Met de incidenten die de afgelopen jaren binnen de kinderopvang hebben plaatsgevonden met
betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, vinden wij het belangrijk om hier uitgebreid bij
stil te staan en hier aandacht aan te besteden binnen het veiligheidsbeleid. Daarnaast is ieder
kinderdagverblijf door de overheid verplicht om dit onderdeel met ingang van 1 januari 2018
op te nemen.
o Alle pedagogisch medewerkers inclusief stagiaires beroepskrachten in opleiding
hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en worden sinds maart 2018
continu gescreend.
o Wij hanteren het vierogen principe.
• Hier gaan we in het hoofdstuk 4 verder op in.
o Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoedt.
o Wij hebben een open cultuur met elkaar waarbij we elkaar durven aan te
spreken.
• Wij vinden het belangrijk dat we bij (een vermoeden van) grensoverschrijdend
gedrag elkaar hierop durven aan te spreken en dit bespreekbaar maken met de
leidinggevende. Tijdens iedere teamvergadering is het voorkomen van
grensoverschrijdend gedrag (van kinderen en volwassenen) een vast onderdeel
op de agenda.
o Medewerkers op de groep weten altijd van elkaar waar zij zijn.
• De medewerkers die samen op een groep kinderen staan, weten van elkaar
waar zij zijn en wat zij doen. We communiceren veel met elkaar.
o Kinderen en grensoverschrijdend gedrag.
11
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•

Een onderdeel van het pedagogisch beleid is het leren omgaan met waarden en
normen. Rekening houden met elkaar en weten wat wel en niet toelaatbaar is,
voor volwassenen en kinderen, vormen hierbij belangrijke aspecten. We doen
er alles aan om kinderen mondig te maken en leren ze aan te geven als zij
bepaald gedrag niet wenselijk vinden. Ook leren wij ze welk (eigen) gedrag
gepast en ongepast is.

Wij dragen de volgende waarden en normen over op de kinderen:
•
•
•

Respect voor elkaar hebben en hierbij zelf het goede voorbeeld geven.
Respect te hebben voor de dieren en de natuur.
Open te zijn en verschillen te benoemen.

1.2.2. Kindermishandeling
Meldcode kindermishandeling
We werken bij kinderdagverblijf Noach met het protocol kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Dit protocol wordt jaarlijks behandeld in
een teamvergadering. Ieder pedagogisch medewerker is op de hoogte van dit protocol en weet
welke stappen te volgen bij zorgen of vermoedens van kindermishandeling. Het protocol is
altijd te vinden op kantoor. Tevens hebben wij een aandachtsfunctionaris (Sharon van
Langeveld) die zich op de hoogte houdt van alle veranderingen omtrent dit onderwerp en het
team betrekt bij belangrijke veranderingen. Kinderdagverblijf Noach is in het bezit van de
handleiding en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin staat het
stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
vermeld. Bij gegronde twijfel over vermoedens van kindermishandeling volgen wij deze
stappen.
De meldcode die wij gebruiken kunt u vinden op onze website: www.kinderdagverblijfnoach.nl
1.2.3 Vermissing
Kind wordt vermist op de opvang. Hierover hebben wij het volgende afgesproken.
➢ Maak gebruik van het protocol vermissing.
➢ Meld je naaste collega dat je een kind mist en draag de zorg voor andere kinderen
over.
➢ Blijf rustig en stel jezelf de volgende vragen: Wanneer heb je het kind voor het laatst
gezien? Wat was het kind aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan?
➢ Controleer als eerste alle groepen, de gangen, slaapkamers. Kijk vervolgens ook in de
berghok, de keuken en het personeelstoilet. Roep ondertussen het kind. Kijk ook op
plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het kan voorkomen dat een kind zich
verstopt en dan in slaap valt.
➢ Schakel de hulp in van meerdere collega’s.
➢ Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken. Neem als het kan
een foto van het kind mee. Neem een telefoon mee, zodat je bereikbaar bent, mocht
een collega het kind vinden.
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➢ Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien. Zoek buiten eerst op de
plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen (water, putten, parkeerplek etc.).
➢ Zorg ervoor dat nu ook de leidinggevende (of assistent leidinggevende) op de hoogte
wordt gebracht door een van de collega’s. Stem dit af zodat je er zeker van bent dat dit
ook daadwerkelijk wordt gedaan. Indien mogelijk kan de leidinggevende de
coördinatie van de zoektocht/vermissing verder op zich nemen. De leidinggevende zal
dan ook degene zijn die contact opneemt met de ouders van het kind (wanneer het
kind langer dan 15 minuten wordt vermist).
➢ Vervolgens belt de leidinggevende (bij afwezigheid de pedagogisch medewerker) de
politie: 0900 – 8844. Zorg voor een signalement. Noteer de naam van de
politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat bekend is, de
naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is. Bespreek met
de politiefunctionaris welke acties je verder dient te ondernemen.
➢ Indien mogelijk vangt de leidinggevende de ouders op wanneer zij op het
kinderdagverblijf arriveren (anders assistent leidinggevende). In samenwerking met de
politie wordt er een plan van aanpak gemaakt.
➢ Als het vermiste kind terecht is: Informeert de leidinggevende de politie als deze
ingeschakeld is. Vervolgens ook alle andere betrokkenen die weten dat het kind
vermist was.
➢ Nadien is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was, zodat een
herhaling voorkomen kan worden.

1.2.3 Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s.
Risico’s ten gevolge van overdracht ziektekiemen (infectieziekten).
➢ Kinderen blijven kinderen; ze knuffelen spelen en stoeien met elkaar. Hierdoor is
besmettingsgevaar niet te voorkomen. We proberen kinderen juist hoestgedrag
(hoesten in de arm of een hand voor de mond) aan te leren en we gaan op een
hygiënische manier om met zieke kinderen en (leidsters).
Risico’s ten gevolge van binnenmilieu.
➢ Er is een beleid ten aanzien van ventileren, dagelijkse controlelijsten ten aanzien van
schoonmaaktaken, monitoring luchtkwaliteit: temperatuur, CO2-niveau,
luchtvochtigheid welke wij hanteren.
Risico’s ten gevolge van buitenmilieu.
➢ Er zijn specifieke afspraken met betrekking tot hitte (beschermende maatregelen bij
zonneschijn), er is sprake van regelmatige controle op begroeiing en beplanting in het
bijzonder op giftigheid.
Risico’s ten gevolge van (niet) medisch handelen.
➢ Alle medewerkers certificeren zich jaarlijks opnieuw voor de EHBO. Ook zijn er
duidelijke afspraken over gebruik medicatie en toediening.
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Zie voor een uitgebreide beschrijving van de bovenstaande genomen maatregelen bij
gezondheidsrisico’s bijlage 3 en 4.
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3. Omgang met kleine risico’s
Bij kinderdagverblijf Noach is onze missie om de kinderen een zo veilig en gezond mogelijke
opvang bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet
schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met over bescherming doen we de
kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen
onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker
nog, er zit ook een positieve kant aan.
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 er 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 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 bewegingsangst1.
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.
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 het toiletbezoek of het hoesten en/of
niezen in de elle boog. Ook leren de kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen,
maar dat ze wel iets weg mogen gooien in de afvalemmer. De exacte afspraken die zijn
gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in bijlage 1 (en bijlage 3). De afspraken worden
regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een
verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en pedagogisch medewerkers
verkouden zijn.

1

veiligheid.nl/risicovolspelen
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4. Risico-inventarisatie
Het afgelopen jaar hebben we de risico’s met betrekking tot veiligheid en gezondheid
uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben de risico’s op onze locatie in kaart
gebracht. Jaarlijks zullen we dit nieuwe beleidsplan doornemen met alle pedagogische
medewerkers en zullen we aan de hand van de risico inventarisatie bespreken hoe wij met alle
risico’s omgaan.
De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In de bijlagen zijn de uitkomsten van
de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende actieplan.
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5. Thema’s uitgelicht
5.1 Vier ogen principe
Wij hanteren het vier ogen principe om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Wij
trachten ernaar te streven dat de pedagogische medewerker zo min mogelijk alleen op groep
staat. Door het aanschaffen van 1 babyfoon met camera, welke door de andere pedagogische
medewerkers kunnen worden bekeken/beluistert trachten we de veiligheid van de kinderen te
waarborgen. De beelden kunnen niet worden opgenomen.
De hal wordt beveiligd door een deurklink die alleen van binnenuit geopend kan worden, dus
niet via de centrale gang van het gebouw. Mensen die toegang wensen tot de kinderopvang
zullen moeten aanbellen zodat een van de pedagogische medewerkers de deur kan openen.
Onbekende personen zullen een verklaring van de ouders en een identiteit moeten laten zien.
De ouders dienen vooraf aan te geven dat iemand anders dan zij, het kind komt brengen of
halen.
In de slaapkamers worden de babyfoons met camera’s gebruikt die de hele dag aanstaan,
zodat men op de groep kan horen en zien wat er in de slaapkamer gebeurt. Als de een van de
pedagogische medewerkers pauze heeft, neem zij de babyfoon mee zodat ze kan horen wat er
in de slaapkamer gebeurt.
Als er één pedagogische medewerker met een paar kinderen buiten is staat de buitendeur (in
de zomerperiode) bij goed weer open, zodat de ander binnen kan horen wat erbuiten gebeurt
en andersom. Door de vele ramen(transparantie) blijft er altijd goed zicht op elkaar, zodat
ook wanneer de buitendeur dicht is (in de winterperiode) de pedagogische medewerkers
elkaar kunnen zien.
Een vier ogen principe verkleint niet alleen het risico ten aanzien van seksueel misbruik, maar
ook het risico ten aanzien van kindermishandeling in de brede zin. Hiernaast kan er ook
sneller en effectiever ingegrepen worden als een kind of pedagogische medewerker iets
overkomt. Het is een sociale controle, maar ook zeker een extra zorg.
5.2 Achterwachtregeling
De achterwachtregeling zal op basis van een wisseldienst worden uitgevoerd. Deze dienst
wordt telkens een maand voorafgaande aan de maand samengesteld met het werkrooster voor
de pedagogisch medewerkers.
Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op het kinderdagverblijf en de
BKR niet wordt overschreden, zoals tijdens de drie-uursregeling het geval is, dan is een
achterwachtregeling van toepassing.
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Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient te
zijn die binnen 15 minuten in het kinderdagverblijf aanwezig kan zijn. Inzichtelijk moet zijn
wie deze persoon is en waar deze te bereiken is. Tevens dient deze achterwacht (volgens
werkschema) tijdens de openingstijden van het kinderdagverblijf bereikbaar te zijn.

5.3 Veiligheid en privacy
Een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsbeleid is het op een goede manier omgaan
met en het respecteren van de privacy van kinderen, ouders en medewerkers. Het aantal
meldingen dat bij het Meldpunt Kinderporno is binnengekomen over bewerkt beeldmateriaal
van kinderen neemt steeds verder toe. Om het risico op misbruik te voorkomen geven wij hier
op de volgende manier vorm aan:
•

•
•

Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming van
ouders/verzorgers met buitenstaanders gedeeld, ook niet via het internet. Aan de
ouders wordt hiervoor toestemming gevraagd middels het toestemmingsformulier bij
intake. Bij het maken van foto’s wordt er rekening gehouden dat kinderen minimaal
een hemd en onderbroek of romper aanhebben. Er worden nooit naaktfoto’s of foto’s
in alleen onderbroek gemaakt en verstuurt.
We doen er alles aan om een roddelcultuur te voorkomen en spreken elkaar hierop aan
op het moment dat dit toch plaatsvindt.
Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan andere ouders of derden zonder dat
de betreffende persoon hier toestemming voor heeft gegeven of dat hier echt noodzaak
voor is.
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6. EHBO regeling
Inleiding
Bij kinderdagverblijf Noach 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, waarvoor EHBO noodzakelijk is.
6. 1.1. Overzicht EHBO’ers
Naam

Groep

Datum certificaat behaald

Jemima van Langeveld
Afraajsa Hamden
Dijka Steward

Babygroep de Ark
Peutergroep de Regenboog
Babygroep de Ark

27-02-2018
11-03-2018
12-10-2018

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:
Instituut Livis.
Zo zorgen wij dat ten alle tijden een medewerker aanwezig is met een geldig en geregistreerd
certificaat:
Alle pedagogisch medewerkers binnen kinderdagverblijf Noach beschikken over een EHBO
diploma en krijgen jaarlijks een online training en om het jaar een praktijktraining.
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7. Beleidscyclus
7.1. Beleidscyclus
Doel: Een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Ons beleidscyclus starten we in 2020 met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens de
teamvergaderingen bepalen we samen met alle collega`s op welke onderwerpen een risicoinventarisatie uitgevoerd moet worden. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. De
beleidsmedewerker zal deze vervolgens samen met een pedagogisch medewerker uitvoeren en
bepalen hoe lang hieraan gewerkt wordt. Verwacht wordt dat we hier 1 x in de 8 weken op
terug gaan komen in de teamvergadering. Het doorlopen van een beleidscyclus duurt
ongeveer 1 jaar en aan de hand van alle overleggen kan bekeken worden hoe het beleidsplan
veiligheid en gezondheid bijgesteld gaat worden en zo actueel mogelijk blijft. Op basis van de
uitkomsten van de risico-inventarisatie stellen we een actieplan op. De voortgang wordt met
regelmaat geëvalueerd tijdens de teamvergaderingen. Zo blijft het gehele team betrokken bij
de inventarisatie.
De belangrijkste actiepunten van de afgelopen maanden zijn:
Voeding
Overstap naar 100% Biologisch eten zonder E-nummers. Deze wordt bereid en verzorgd door
voedingsleverancier MADAGA. De keuken van MADAGA voldoet aan alle nationale &
internationale eisen voor kinderen vanaf 4 maanden. Verder serveert MADAGA een
gevarieerd menu volgens de richtlijnen van het voedingscentrum.

Deskundigheidsbevordering
•
•
•

Verbetering van kwaliteit voedsel door aanbesteding coach Gezonde voeding &
bewegen.
Baby specialistische training van het gehele team genaamd Baby-in-zicht verzorgd
door KIKI-trainingen.
Sharon van Langeveld zal in 2020 de training voor aandachtsfunctionaris gaan volgen
en afronden.

(Bouwkundige) Aanpassingen
Groepen:
• Aanbouw nieuwe keuken (zonder fornuis) op babygroep de Ark. Voorheen
moesten pedagogische medewerkers vaak op neer lopen voor het bereiden van
flesvoeding, het verwarmen van voeding, het wassen van de handen etc. Door
de aanbouw van een kleine keuken op de babygroep is dit niet meer nodig. De
pedagogische medewerkers blijven nu meer in de nabijheid van de kinderen en
flesje zijn binnen een handomdraai gemaakt. Ook nieuwe kindjes die komen
20
Veiligheid- en gezondheidsbeleid KDV Noach 2019

•

•

wennen ervaren minder stress door continue open en dicht slaande deuren.
Tijdens de baby specialistische cursus hebben alle medewerkers geleerd dat het
ervaren van zo min mogelijk stress zeer positief is voor de hersenontwikkeling.
De rust op de babygroep is iets wat niet alleen zeer positief is voor de sociaalemotionele veiligheid van de allerkleinsten, maar ook voor de pedagogische
medewerkers zelf. Zij kunnen nu minder gehaast te werk gaan en stralen deze
rust weer uit naar de kinderen.
Aanschaf nieuw houten speelmateriaal en voel/leesboekjes op beide groepen.
Houten speelgoed heeft verschillende voordelen. Het is namelijk veiliger voor
kinderen, beter voor het milieu en het is duurzaam. Het stimuleert de
creativiteit, doordat kinderen hun fantasie meer moeten gebruiken. Houten
speelgoed is tijdloos doordat het lang meegaat en daarom is het een goede
investering in de toekomst.
Aanschaf grond box. De grondbox is veilig gekeurd en draagt bij aan kwaliteit
om het volgende: Soms zie je dat een kind alleen wil zijn en het fijn vindt om
even alleen te zijn. Dit moment bieden wij de baby dan ook, maar wel met
continue zicht op de babybox vanuit de groepsruimte. Soms zetten we ook
bewust twee baby’s in de box ook om te kijken naar hun interactie. In dit geval
houden wij dan de hele tijd de baby’s van dichtbij in de gaten om in te grijpen
wanneer nodig.

Kantoor:
•
•

Aanschaf bureau waar i.p.v. een, twee medewerkers tegelijkertijd aan kunnen zitten
voor werkzaamheden achter de computer.
Het ophangen van luxaflex voor het kantoor raam. Dit zorgt ervoor dat
werkzaamheden op kantoor met minder afleiding kunnen worden gedaan. De luxaflex
zorgt voor enige privacy bij het voeren van gesprekken. De luxaflex is licht van kleur
en oogt mooi bij de rest van het interieur. Dit draagt bij aan een nette en rustige
uitstraling naar ouders en bezoekers toe.

Algemene keuken
•

Aanschaf opwarmoven. De voedselveiligheid wordt hierdoor gewaarborgd bij het
opwarmen van de geleverde maaltijden. .Zo worden de maaltijden opgewarmd, in
overeenstemming met het bedoeld gebruik en wordt schade door de geleverde
maaltijden voorkomen.

Peutergroep
•

Aanschaf kast. Op de peutergroep is een extra kast geplaatst, welke vast zit aan de
muur, voor extra opbergruimte van speelmateriaal voor de kinderen.
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Buitenterrein:
• Aanschaf houten hekken om de veiligheid van de kinderen nog beter te
waarborgen. De houten omheining straalt rust uit en oogt mooi bij het
naastliggend groen.
• Aanschaf houten huisje om het spel van de kinderen te verrijken en de
ontwikkeling te stimuleren.
• Aanschaf babyschommel in de babytuin om het spel van de allerkleinsten te
verrijken en de ontwikkeling te stimuleren.
• Aanschaf houten picknicktafel om buiten aan tafel eten beter mogelijk te
maken. Veel buiten zijn draagt bij aan natuurbeleving. Ook kunnen er nu meer
activiteiten buiten aan de picknicktafel worden gedaan. De picknicktafel
stimuleert ook het spel van de kinderen wat bijdraagt aan de ontwikkeling.
• Aanbouw deurluifel boven de buitendeur. Om ouders en kinderen een droge
plaats aan te bieden, voor het geval dat zij voor de deur moeten wachten tijdens
regen, hagel of sneeuw.
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar de bijlagen.

7.2 Plan van aanpak
7.2.1 Welke maatregelen worden genomen en hoe worden deze geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere
en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we regelmatig de genomen maatregelen
en/of ondernomen acties tijdens onze teamvergaderingen. Indien een maatregel of actie een
positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast. Dit
nemen we op in de notulen zodat wij hier de volgende keer op terug kunnen komen.
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief
effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid:
-

-

De implementatie van verplichte (koffie)pauzemomenten voor pedagogisch
medewerkers heeft een positief effect op de duurzame inzetbaarheid van de
medewerkers.
De wijziging in het beroepskracht-kind-ratio baby’s heeft ervoor gezorgd dat wij
meer personeel in huis hebben moeten halen. Het effect hiervan is dat kinderen de
nodige aandacht en zorg kunnen krijgen tijdens het eerste levensjaar. Met meer
handen op de babygroep kunnen bijv. nieuwe of zieke kindjes meer aandacht krijgen
als voorheen. Dit draagt enorm bij aan de sociaal-emotionele veiligheid van de
kinderen. Voor de pedagogische medewerkers is er meer ruimte gekomen bij het
inroosteren van de diensten. Hierdoor is de werkdruk lager geworden dan voorheen.
Ook bij uitval van een collega door bijv. ziekte is het kunnen inzetten van vervangend
personeel een minder grote uitdaging. Dit draagt bij aan een goede werksfeer onder
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-

-

-

collega’s. Ouders zijn zeer tevreden om het feit dat er nu nog meer tijd en aandacht is
voor hun kinderen. De wijziging van het BKR is o.a. meegenomen in de
tariefsverhoging die heeft plaatsgevonden. Dit is via de mail en/of telefonisch
toegelicht aan alle ouders. Ouders vinden dit terecht en hebben hier begrip voor. Alle
andere veranderingen die een invloed hebben gehad op de tariefsverhoging zijn onder
andere ook na te lezen in de verzonden nieuwsbrief van oktober. Ouders worden op
deze manier zo nauw mogelijk betrokken bij belangrijke veranderingen binnen de
organisatie.
Door de aanvullende scholingseis voor werken met baby’s hebben alle medewerkers
volgens het opleidingsbeleidsplan een specialistische babytraining gevolgd. Hierdoor
voldoen zij aan de kwalificatie-eis die geldt per 1 januari 2023. Deze investering is
meegenomen in de tariefsverhoging en ouders zijn hier per mail over geïnformeerd.
Pedagogische medewerkers zijn op de hoogte van de invoering pedagogisch
beleidsmedewerker/coach. Zij krijgen coaching bij de dagelijkse werkzaamheden. Dit
gebeurt in groepsverband tijdens de vergaderingen, tijdens individuele gesprekken en
naar behoefte. Dit draagt bij aan deskundigheidsbevordering en kwaliteit.
De invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach maakt dat zij
eindverantwoordelijke is voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid. De
pedagogisch beleidsmedewerker wordt zelf ook jaarlijks gecoachte en verdiept zich in
de actuele ontwikkelingen rondom kindercentra. Deze informatie geeft zij door aan de
pedagogische werkers en past zij, zonnodig, aan in het beleid. Pedagogische
medewerkers worden zo beter betrokken bij en op de hoogte gehouden van alle
belangrijke ontwikkelingen rondom kindercentra. Zij kunnen informatie geven en
eventuele vragen van ouders rondom actualiteiten in kindercentra beter
beantwoorden. De invoering van de pedagogisch beleidsmedewerker/coach heeft ook
invloed gehad op de tariefsverhoging. Ouders zijn hierover geïnformeerd per mail.

Wij hebben op kantoor een actielijst met betrekking tot de veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Wij zullen in dit originele beleidsplan niet continu aanpassingen doen. Onze bedoeling is om
vanuit de actielijst te onderzoeken welke aanpassingen nodig zijn en waar nodig het
beleidsplan hierop bijstellen.
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8. Communicatie en afstemming intern en extern
Bij kinderdagverblijf Noach vinden we het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen
bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Dit geldt ook voor nieuwe medewerkers. Wanneer
er een nieuwe medewerker komt werken dragen we er zorg voor dat deze op de hoogte wordt
gesteld van het veiligheid- en gezondheidsbeleid en alle protocollen en overige
beleidsdocumenten. Wij zorgen voor een duidelijke instructie en waar nodig bieden wij de
juiste scholing aan. Alle benodigde documenten zijn overigens altijd te vinden op kantoor.
Tijdens de teamvergaderingen is het bespreken van de mogelijke veiligheid en
gezondheidsrisico`s een terugkerend vast punt. Mochten er acties behaald zijn wordt er
besproken welke maatregelen hiervoor genomen zijn zodat iedereen op de hoogte is hiervan.
Zo wordt het mogelijk om zaken bespreekbaar te maken en ook direct bij te stellen. Zo
worden medewerkers ook vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. Ook is coaching
een vast onderdeel bij de teamvergaderingen. Tijdens de coaching wordt het veiligheid- en
gezondheidsbeleid regelmatig besproken.
Via de nieuwsbrief berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze waar mogelijk ter plekke
beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is wordt deze tevens in de
nieuwsbrief opgenomen. Elke nieuwe ouder wordt tijdens het intakegesprek op de hoogte
gesteld van ons manier van werken waarin het veiligheid- en gezondheidsbeleid een
belangrijk onderdeel van is. Ook is het veiligheid- en gezondheidsbeleid te vinden op de
website van kinderdagverblijf Noach.
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Bijlagen
Bijlage 1
Afspraken en regels met kinderen
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen
waarom we met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s op
incidenten kunnen beperken, maken we ons verblijf nog veiliger. We leren kinderen:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Dat zij niet met deuren mogen spelen.
Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen
Dat er in de hal en in de groepsruimten niet mag worden gerend
Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd
Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is
We stoeien niet bij ramen en deuren.
We houden rekening met elkaar
Aan te geven wanneer zij iets niet leuk of gepast vinden
We leren ze welke gedrag wel en niet gepast of gewenst is
Wat zij moeten doen bij een ontruiming/ alarm
Dat als zij gemorst hebben met drinken, dit bij de groepsleiding te melden of op te ruimen
Dat zij niet in de volgende ruimten mogen komen: sanitaire voorziening voor
volwassenen, kantoor en de opbergruimtes/schoonmaakruimtes. Deze ruimtes zijn
beveiligd doordat de klinken er hoog zitten zodat de kinderen er niet bij kunnen
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Bijlage 2
Plan van aanpak bij ongevallen bij 5 V’s
Er is altijd een medewerker die beschikt over een certificaat van: eerste Hulp aan kinderen en
BHV. Mocht zich iets voordoen, dan handelen we op de volgende manier:
Verbranding:
Bel 112 bij:
•
•

inademing van rook/hete gassen ook al heeft het kind geen klachten
grote verbrandingen met blaren en/of een zwarte of grauwwitte huid

Bel de huisarts of huisartsenpost:
•
•
•

bij kleine verbrandingen met blaren en/of een zwarte of grauwwitte huid
als een groot deel van de huid rood en gezwollen is
bij ziekteklachten, zoals koude rillingen, koorts, misselijkheid, braken, hoofdpijn of
hartkloppingen

Koel brandwonden tenminste 10 minuten met bij voorkeur lauw stromend water.
Koel alleen de brandwonden. Zorg dat het kind verder zo min mogelijk afkoelt.
Smeer niets op blaren en/of op een zwarte of grauwwitte huid.
Dek brandwonden steriel of zo schoon mogelijk af, bijvoorbeeld met plastic huishoudfolie.
Vergiftiging:
•
•
•
•

Zoek uit om welk product of welke plant het gaat.
Bel 112.
Volg de instructies op van de 112-medewerker.
Geef de verpakking of resten van de ingenomen stof mee naar het ziekenhuis.

Verdrinking:
Het kind ligt nog in het water:
•

Roep om hulp, bel of laat 112 bellen.

Denk om je eigen veiligheid:
•
•

het kind kan je onder water trekken;
ga alleen het water in als er geen andere mogelijkheid is zoals een touw of stok. Zorg
dat er altijd minstens nog iemand in de buurt is die kan helpen.

Het kind is uit het water:
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•
•
•
•
•
•
•

Leg het kind op de rug en controleer bewustzijn (aanspreken en schudden aan de
schouders).
Bel of laat 112 bellen (als dat nog niet is gebeurd).
Open de luchtweg en controleer gedurende tien seconden of er een normale
ademhaling is.
Als er geen normale ademhaling is, start met beademen (vijfmaal).
Als het kind niet reageert, begin met 5 beademingen en daarna 15 borstcompressies en
wissel dit af met twee beademingen. Ga hiermee door tot hulp arriveert.
Als het kind normaal ademt, draai je het op de zij (liefst in de stabiele zijligging) in
afwachting van de komst van de hulpdiensten.
Gebruik een (reddings- of isolatie) deken als bescherming tegen bijvoorbeeld kou of
regen.

Bijna-verdrinking
Neem contact op met de huisarts als iemand in het water is gevallen en water heeft
binnengekregen (bijna-verdrinking), ook al lijkt er niets aan de hand te zijn. Iedere drenkeling
die mogelijk water heeft ‘ingeademd’, moet door een arts onderzocht worden. Dit is
belangrijk, omdat in de eerste 48 uur na een bijna-verdrinking waarbij water in de longen
terecht gekomen is, levensgevaarlijke complicaties kunnen optreden.
Als het kind hevig benauwd wordt in die 48 uur na een bijna-verdrinking, bel dan 112.

Valongevallen
Huilt het kind?
Als een kind na een harde val of klap op het hoofd niet meteen huilt (en dus even bewusteloos
is), dan heeft het waarschijnlijk een hersenschudding. Het kind weet dan niet meer wat er
gebeurd is, heeft hoofdpijn, is duizelig, wordt misselijk en kan gaan braken.
Komt er bloed uit de neus of oren?
Als een kind na een ernstige val uit zijn neus bloedt, dan heeft hij waarschijnlijk geen
bloedneus maar een schedelbasisfractuur of misschien hersenletsel. Laat hem niet zijn neus
snuiten en bel meteen 112. Bij een schedelbasisfractuur kan er behalve bloed uit de neus ook
bloed uit de oren of de mond komen. Soms zijn blauwe plekken zichtbaar rond de ogen of
achter de oren en kunnen er uitvalverschijnselen zijn, waarbij tijdelijk de oogbewegingen en
de motoriek zijn aangetast.
Is het kind bij kennis?
Zo niet, leg hem dan op zijn zij, maak knellende kleding los en kijk of hij niets in zijn mond
heeft. Waarschuw altijd een arts, ook als het kind maar kort bewusteloos is geweest.
Is het gezicht bleek of vaal?
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Voelt het kind zich ellendig van een val? Ziet het er slecht uit? Heeft het een vale huidskleur?
Is het koud en klam? Is het dorstig, onrustig, slap en krachteloos? Dan is er misschien sprake
van een shock. Laat het kind rustig liggen, probeer bloedverlies te stelpen, bescherm hem
tegen afkoelen, laat hem niet drinken en bel meteen 112.
Verliest het kind bloed?
Verliest het kind veel bloed? Verplaats het kind dan niet en breng het gewonde lichaamsdeel
omhoog. Stelp het bloed door direct druk uit te oefenen op de wond. Bel 112 als het bloed niet
te stelpen is.
Heeft het kind pijn?
Heeft het kind pijn, een zwelling (soms pas zichtbaar na wat langere tijd) of een
bloeduitstorting (zichtbaar als een blauwe verkleuring)? Dan heeft hij waarschijnlijk iets
gekneusd. Koel de plek tien tot vijftien minuten, bijvoorbeeld onder de koude kraan. Laat het
kind tijdens het koelen niet alleen. De combinatie van pijn en kou kan er voor zorgen dat het
kind een flauwte krijgt. Ga met een kneuzing altijd naar een huisarts.
Kan het kind alle ledematen bewegen?
Heeft het kind pijn en kan hij een lichaamsdeel niet meer bewegen? Dan is het meestal
gebroken. Soms staat de arm of het been ook in een abnormale stand. Geef het lichaamsdeel
steun en rust in de positie waarin je het aantreft. Dek bij een open botbreuk de wond steriel of
zo schoon mogelijk af. Breng het kind naar de eerste hulp in het ziekenhuis.

Wonden
Ga ook naar het ziekenhuis of bel de huisarts als het kind een van de onderstaande wonden
heeft:
•
•
•
•
•
•

een diepe wond
vuile wond
ernstig bloedende wond
wond waar voorwerpen uit steken
wondinfectie die niet snel verdwijnt
een rode streep na een verwonding.

De arts kan besluiten de wond te hechten. Soms is ook een tetanus-injectie nodig.

Verstikking/verslikking
Een verstikkingssituatie die vaak voor komt is wanneer een kind zich verslikt tijdens het eten
of drinken. Het voedsel komt dan in de luchtpijp terecht en in de meeste gevallen leidt dit tot
een hoestbui, door het hoesten schiet het stukje voedsel los.
Wat doe je als iemand stikt?
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Bij het verslikken in vloeibaar voedsel hoef je niets te doen, het kind gaat vanzelf hoesten. Bij
het verslikken in vast voedsel probeer je het met de hand te verwijderen uit de keel. Probeer
met één of twee vingers met een ‘lepelende’ beweging het voorwerp te pakken. Wanneer het
kind niet hoest, probeer dan met vijf slagen tussen de schouderbladen het voorwerp los te
laten schieten. Werkt dit niet, gebruik dan enkele buikstoten, eerder noemde men dit de greep
van Heimlich.
Kenmerken verslikking
Bij ernstige verslikking geeft het kind aan benauwd te zijn. Hij grijpt mogelijk naar de keel, is
in paniek, kan niet praten of hoorbaar hoesten, probeert wanhopig adem te halen, wat soms
een gierend geluid geeft. Laat 112 bellen, wanneer dit niet helpt. Ga na deze handelingen met
kinderen altijd naar de (huis)arts.
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Bijlage 3
Gezondheidsrisico’s en maatregelen
Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen
Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel
meer. En ook medewerkers en ouders zijn niet ongevoelig voor deze ziektekiemen. We doen
er dan ook alles aan om ons verblijf zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden. Wij hebben
hiervoor de volgende maatregelen genomen.
Handen wassen:
Het doel van handen wassen voor kinderen en leidsters:
1.
2.
3.
4.

Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne
Zorg voor kortgeknipte nagels
Draag zo min mogelijk sieraden
Was de handen op cruciale momenten, voorafgaand aan:
➢ Het aanraken en bereiden van voedsel
➢ Het eten of het helpen bij eten
➢ Wondverzorging
➢ Aanbrengen van zalf en crème
en na:
➢
➢
➢
➢
➢

Hoesten, niezen en snuiten
Toiletgebruik
Het verschonen van een kind
Het afvegen van de billen van een kind
Contact met lichaamsvochten; zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting,
wondvocht of bloed
➢ Buiten spelen
➢ Contact met vuile was of de afvalbak
➢ Schoonmaakwerkzaamheden
Protocol Handen wassen:
•
•
•
•
•

Gebruik stromend water
Maak de handen nat en neem vloeibare zeep
Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen
worden verdeeld
Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water
Droog de handen af met een schone droge handdoek, gebruik het liefst papieren
handdoeken

Toelichting Handen wassen
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Pak bij zichtbare verontreiniging én minimaal elk dagdeel een schone handdoek. De kranen
worden minimaal dagelijks gereinigd. Het is vrijwel onmogelijk om kinderen na ieder kuchje
de handen te laten wassen. Maak zelf een inschatting wanneer dit nodig is. Spreek
bijvoorbeeld af dat wanneer handen zichtbaar vuil zijn, wassen noodzakelijk is. Voor de
pedagogisch medewerkers geldt dat handen in ieder geval gewassen moeten worden na een
hoestbui, voor het bereiden van eten en voor en na het verzorgen van wondjes.
Verder kan een goede taakverdeling, waarbij iemand die verkouden is en dus veelvuldig
hoest, risico’s beperken. Spreek bijvoorbeeld af dat een collega in dat geval de bereiding van
voeding voor haar rekening neemt.
Zieke kinderen:
Met betrekking tot het beleid van zieke kinderen hanteren wij het volgende:
•
•
•
•
•

Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met een wattenstaafje gedept.
Materialen die in aanraking zijn geweest met pus/wondvocht worden direct met een
reinigingsmiddel schoongemaakt.
Handen worden voor en na aanraking met wondjes etc. gewassen.
Gebruik papieren handdoekjes voor zieke kinderen.
Vermijd aanraking van gezamenlijk speelmateriaal door een ziek kind. Bij aanraking
van speelgoed door een ziek kind, het speelgoed reinigen.

Ter voorkoming van ziektekiemen onder de kinderen doen wij de volgende preventie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zieke kinderen hebben een eigen beker en speelgoed.
Een ziek kind dient opgehaald te worden door ouders/verzorgers.
Kinderen met koortslip mondhygiëne (niet laten zoenen, aparte beker etc.)
Extra aandacht voor handhygiëne bij kinderen die krabben aan wondjes/blaasjes.
Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt.
Bedek neus en mond bij hoesten of niezen.
Gebruik een zakdoekje of tissue maar 1x en gooi het meteen in de vuilnisbak.
Gebruik voor ieder kind schone spuugdoekjes/slabben.
Gebruik voor ieder kind een nieuwe washand.
Gooi gebruikte washandjes meteen in de was.
Gebruik een speciaal hoesje om de thermometer om te voorkomen dat de thermometer
verontreinigd raakt.
De thermometer wordt na ieder gebruik met water en zeep gereinigd.
Desinfecteer de thermometer voor en na gebruik met alcohol 70%.
Let op een goede handhygiëne bij het insmeren met crème of zalf
Er wordt geen zalf uit potjes gebruikt, maar uit tubes of wegwerpflacons, uitzondering
is sudocreme en vaseline.
Er worden spatels, vingercondooms of rubber handschoenen gebruikt worden bij het
gebruiken van crème of zalf.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Groepsleiding wast voor- en na wondverzorging de handen
Was daarna de handen met water en zeep.
Wijs kinderen erop dat ze de hand voor de mond moeten houden (of beter binnenzijde
ellenboog).
Kinderen wordt aangeleerd tijdens het hoesten/niezen het hoofd weg te draaien of te
buigen.
Indien de handen zichtbaar vuil zijn, moeten de kinderen de handen wassen.
Kinderen dienen de neus te snuiten bij zichtbare snottebellen.
Voor iedere handeling wordt een schone zakdoek of tissue gebruikt.
Kinderen met een temperatuur hoger dan 38.5 graden en/of een besmettelijke
infectieziekten mogen niet de op kinderopvang gebracht worden.
Textiel wordt op minimaal 60 graden gewassen.
Wanneer zieke kinderen met de knuffels voor algemeen gebruik spleen worden de
knuffels direct extra gewassen.
De pedagogisch medewerker mag ouders/verzorgers van een kind dat ziek wordt op de
peuter- en kinderopvang verzoeken het kind op te halen.
Ouders vullen tijdens voor plaatsing van een kind het inschrijfformulier in met de
nodige informatie over het kind.
Ouders zijn verantwoordelijk om wijzigingen in dit formulier door te geven.
Wanneer de kinderopvang spoedt noodzakelijk vindt, er duidelijk letsel is of wanneer
er twijfel is, zal er contact opgenomen worden met huisarts, welke vermeld is op het
calamiteitenformulier of de GGD.
Wanneer de ouders niet bereikt kunnen worden zal de kinderopvang contact opnemen
met het noodadres.
Er wordt extra aandacht besteed aan handen wassen bij kinderen die aan wondjes of
blaasjes krabben.

Zieke leidsters:
Ons beleid ten aanzien van zieke leidsters
•
•
•
•

•

Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne.
In het geval van buiktyfus, paratyfus, bloederige diarree en open tbc komt de
groepsleiding niet werken
Overleg bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals diarree of huiduitslag met ARBOarts
Van de groepsleiding die ziek van vakantie terugkomt (en dus nog geen kinderen heeft
kunnen besmetten) moet worden overwogen of hij/zij wel in de groep wordt ingezet.
Neem contact op met leidinggevende, voordat je komt werken.
Draag zorg voor een goede hoesthygiëne; daarbij zijn de volgende maatregels van
belang:
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➢ Voorkom aan hoesten i.p.v. hoest of nies niet in de richting van een ander.
➢ Houd tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond.
Was na hoesten, niezen of neus snuiten de handen.
Bloed:
Indien er iemand verwond raakt en bloed vrijkomt hanteren wij het volgende beleid:
• Bij elk contact met bloed of wondvocht of lichaamsvocht dat zichtbaar met bloed is
vermengd, worden wegwerphandschoenen gedragen.
• Gemorst bloed wordt met handschoenen aan verwijderd.
• De ondergrond wordt met water en zeep gereinigd en na gedroogd.
• Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol van 70% gereinigd.
• Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt en regelmatig verschoond.
• Met bloed vervuilde kleding etc. wordt op minimaal 60 graden gewassen.
• Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt, wordt direct contact opgenomen met de
huisarts van het kind (in afstemming met de ouders) of GGD of bedrijfsarts.

Medisch handelen:
Wij dienen in principe geen medicijnen toe aan de kinderen. Voor uitzonderingen zie het
protocol geneesmiddelen, met in acht neming wet BIG.

•
•

•

•
•

Er worden alleen zalven en crèmes uit tubes gebruikt (geen potjes).
Er worden wegwerp hoesjes gebruikt bij het meten van de temperatuur met een
thermometer. En na gebruik wordt deze gereinigd met water en zeep. Daarna wordt de
thermometer gedesinfecteerd met 70% alcohol.
De kinderopvang zal geen medische handelingen uitvoeren. Alleen personeel met een
verpleegkundige opleiding mag een aantal medische handelingen uitvoeren. Dit is
afhankelijk van de bijscholing, de aard van de handeling e.d. Het dagverblijf zal bij
deze beslissing contact opnemen met de bevoegde arts van een kind en overleg plegen.
Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel besteden we medische handelingen
uit aan bijvoorbeeld de thuiszorg.
Wij doen niet aan koortsonderdrukking en geven kinderen dus geen paracetamol ( ook
niet met toestemming van ouders). Paracetamol wordt veel gebruikt en lijkt een
‘onschuldig’ medicament. Door het gebruik van paracetamol bestaat echter het risico
dat symptomen onderdrukt worden wat tot een foute inschatting kan leiden. Een kind
kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden.

Toiletbezoek kinderen:
Hygiëne staat bij ons hoog in het vaandel, dit om ziektekiemen te voorkomen.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Na het toiletbezoek zien de leidsters erop toe dat de kinderen de handen wassen bij een
voor kinderen afgestemde wastafel (of met een opstapkrukje).
Er wordt altijd vloeibare zeep gebruikt en de kinderen leren spelenderwijs hoe ze goed
de handen wassen (zie protocol handen wassen).
Handen worden gedroogd met papieren handdoekjes of schone handdoek (regelmatig
vervangen, minimaal ieder dagdeel en direct bij vervuiling)
De kraan wordt iedere dag gereinigd.
Het aankleedkussen wordt na het verschonen van ieder kind gereinigd of er wordt
steeds een nieuwe onderlegger gebruikt.
Indien het aankleedkussen een beschadiging heeft, wordt deze vervangen.
Luiers worden direct weggegooid in een gesloten afvalbak.
Potjes worden meteen na gebruik gereinigd, met een aparte borstel, en buiten gebruik
van kinderen opgeborgen.
Er wordt altijd vloeibare zeep gebruikt en de kinderen leren spelenderwijs hoe ze goed
de handen wassen.
De leiding zorgt voor schone, gereinigde toiletten, minimaal elk dagdeel.
Daarnaast worden de ruimtes schoongemaakt door de medewerkers. Vieze doeken
worden in een afgesloten wasmand gelegd. Deze was wordt (dagelijks) verzameld en
gewassen door een medewerker of vrijwilliger.
Er wordt geen speelgoed meegenomen naar de toiletruimte. Medewerkers zien
hierop toe.

Toelichting aankleedkussen
Het tijk van een aankleedkussen zal na verloop van tijd scheuren. Hierdoor is het kussen niet
goed te reinigen. Het schuimrubber kan besmet raken en zal bij het schoonmaken van het
kussen vocht opnemen. Nat geworden schuimrubber is een broedplaats voor microorganismen. Vervang daarom kapotte verschoonkussens.

Afvalbakken:
• Afval wordt in gesloten afvalbakken gedeponeerd.
• Buiten het bereik van de kinderen plaatsen zodat kinderen er niet bij kunnen.
• De afvalbakken worden dagelijks geleegd in de container.
• Bij overlast van vliegen wordt een vliegenlamp gemonteerd op de plaats waar de
vliegen het gebouw binnen komen.
• Uitwerpselen van dieren worden direct opgeruimd.

Textiel:
De bewassing van textiel gebeurt volgens het beleid.
• Washandjes worden 1-malig gebruikt (en voor max. 1 kind). Daarna gaan ze in de
was.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vaatdoeken worden na gebruik met heet water uitgespoeld of ze gaan direct in de was.
Elk dagdeel wordt er een schone vaatdoek en theedoek gebruikt.
Elk dagdeel wordt er een schone handdoek gebruikt.
De was wordt op minimaal op 40º maximaal op 60º C gewassen.
Kinderen slapen op een eigen onderlaken en hebben een eigen slaapzak.
Beddengoed wordt bij iedere wisseling van kinderen verschoond.
Zichtbaar vuil beddengoed wordt direct verschoond.
Dekens worden minimaal 1 keer per maand gewassen.
Koop alleen verkleedkleren die tot 60°C gewassen kunnen worden en was ze
maandelijks
Laat zieke kinderen (met een koortslip bijvoorbeeld) niet in de verkleedhoek spelen,
als dat toch gebeurt: extra wasbeurt
Er worden alleen vloerkleden gebruikt die makkelijk te reinigen zijn.
Was knuffels en stoffen speelgoed maandelijks
Schaf alleen stoffen speelgoed/knuffels aan die minimaal op 40° tot maximaal 60ºC
gewassen kunnen worden.

Speelgoed:
Ten aanzien van speelgoed wordt gekeken of het voldoet aan de eisen en normen van de
wetgeving op dat moment en passen wij in ons beleid toe en hanteren strike regels met het
onderhout en schoonmaken:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Speelgoed wordt in kasten opgeborgen en zoveel mogelijk stofvrij opgeborgen.
Speelgoed dat zichtbaar vies is wordt direct gereinigd. Regulier speelgoed wordt
maandelijks gereinigd.
Speelgoed dat in de mond wordt genomen wordt dagelijks gereinigd.
Bij aanschaf wordt er rekening mee gehouden dat het speelgoed goed schoon te
houden is.
Speelgoed is slijtvast.
Gebruik geen speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,2 centimeter in een groep met
alleen kinderen jonger dan 3 jaar.
Kapot speelgoed wordt weggegooid/gemaakt.
Speelgoed voor buiten wordt opgeborgen in de berging en gaat niet mee naar binnen.
Verkleedkleren worden op 60 graden gewassen (of op 40 graden en gaan na het
wassen in de droger).
Verkleedkleren worden maandelijks gewassen.
Indien een ziek kind met de kleding heeft gespeeld, wordt de kleding dezelfde dag
gewassen.
Voor knuffels geldt hetzelfde als voor speelgoed en verkleedkleren.
Werkstukjes etc. wordt schoongehouden en na max. 1 maand meegenomen naar huis.
Er wordt stofvrij schoolkrijt gebruikt.
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•

Schoolborden worden met en vochtig doekje gereinigd.

Meubilair algemeen:
•
•
•
•
•

Zichtbaar vuil meubilair wordt direct gereinigd.
Er wordt geen 2e hands stoffen meubilair gekocht.
Er worden geen of kortpolige vloerkleden gebruikt.
Gordijnen worden periodiek gewassen (indien aanwezig).
Meubilair en vloer worden dagelijks gereinigd.

Grondbox
•

•
•

De grondbox is veilig gekeurd. De grondbox bestaat uit scharnieren waardoor hij
flexibel is en makkelijk in te klappen. De spijlen bestaan uit stroef hout waardoor
baby's er een goede grip op hebben.
Baby's die tegen het hek aan zijn gerold kunnen zich prima weer terugdraaien. Vast
blijven zitten is praktisch onmogelijk, juist omdat de box meebeweegt.
Er zit als het nodig is een pedagogische werker bij de baby's in de grondbox. Die kan
ingrijpen wanneer dat nodig is om de veiligheid van de baby's in de grondbox te
garanderen. Als deze niet bij de baby in de box zit zal zij altijd van een afstand de
baby in de gaten houden. Dit kan voorkomen, omdat wij ook kijken naar de behoeften
van een kind op dat moment. Soms zie je dat een kind alleen wil zijn en het fijn vind
om even alleen te zijn. Dit moment bieden wij de baby dan ook, maar wel met
continue zicht op de babybox vanuit de groepsruimte. Soms zetten we ook bewust
twee baby’s in de box ook om te kijken naar hun interactie. In dit geval houden wij
dan de hele tijd de baby’s van dichtbij in de gaten om in te grijpen wanneer nodig.

Planten en bloemen:
Er is een verscheidenheid aan planten en bloemen, door sap, geur of stuifmeel zou dit een
allergische reactie kunnen uitlokken. Ben dus alert met veldboeketten. Veel allergeen
stuifmeel wordt verspreid door planten met onopvallende groenige aren, bloemetjes of trossen
meeldraad zoals grassoorten, onkruid en bloesem. Sommige bloemen en planten trekken stof
aan. Potgrond kan verzuren en schimmelvorming krijgen.

•
•
•
•
•

Er zijn geen allergene of giftige planten aanwezig.
Er worden alleen allergeen arme planten/bloemen aangeschaft
Potgrond wordt jaarlijks verschoond.
Bloemen met een sterke geur worden verwijderd
De kinderen verzorgen de plantjes altijd onder begeleiding van de pedagogische
werkers. Zij leren de kinderen hoe er met de plantjes moet worden omgegaan en
hebben zelf een natuurminnende (voorbeeldige) houding, die zij overbrengen op de
kinderen.
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Dieren en (on)gedierte:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Om ongedierte te voorkomen, worden alle etenswaren afgesloten bewaard.
Bij overlast van ongedierte wordt een hor voor een raam of deur geplaatst.
Indien er gaten of kieren in het gebouw zijn, worden deze gedicht. De medewerker
meldt het bij de houder en zij zorgt voor herstel.
Afval wordt in gesloten containers opgeborgen (in zakken in de container).
Dieren worden alleen toegelaten als uit een inventarisatie blijkt dat er geen kinderen
zijn met een allergie voor huisdieren
Als dieren gevoerd worden, let de pedagogisch medewerker op dat dit voorzichtig
gebeurt
Pedagogisch medewerkers houden toezicht op de kinderen in aanwezigheid van
dieren.
Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders
Indien een kind in aanraking komt met een dier, is de medewerker alert op het
voorkomen van beten en kinderen wassen hun handen na contact met dieren.
Bij uitstapjes geldt het protocol uitstapjes.

Voedsel:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Werk volgens de hygiënecode
Draag altijd zorg voor een goede handhygiëne
Werk met schoon keukenmateriaal in een schone werkomgeving
Verhit rauwe ingrediënten tot minimaal 75°C in de kern
Berg gekoelde producten na aflevering of aankoop meteen in de koelkast op
Verpakkingen die beschadigd of met een korte houdbaarheidsdatum gebracht worden,
worden teruggebracht naar de winkel
Bewaar gekoelde producten onder 7°C
Bewaar zuigelingenvoeding en moedermelk onder 4°C
Haal producten zo kort mogelijk voor gebruik uit de koelkast
Gooi gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn
geweest weg
Controleer de houdbaarheidsdatum voor gebruik

Bedorven voedsel zal minder vaak gezondheidsproblemen veroorzaken dan besmette voeding.
Bederf is over het algemeen goed te zien. Beschimmelde jam wordt weggegooid. Als voeding
besmet is met ziektekiemen is dat niet te zien, te ruiken of te proeven. Het product oogt
smakelijk en ruikt lekker. Dit maakt risico’s groot.
•
•
•
•

Reinig drinkbeker/fles na ieder gebruik
Geef kinderen per maaltijd eigen servies
Gebruik een pedaalemmer
Plaats de pedaalemmers buiten bereik van de kinderen of zorg dat ze er niet bij kunnen
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•
•
•
•
•

Maak de pedaalemmers dagelijks leeg
Spoel de vaatdoek na gebruik met heet stromend water uit
Pak bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusje minimaal elk dagdeel een schone
vaatdoek
Verpak etensresten en ruim kruimels op
Berg afval in gesloten containers of zakken op

Etenskarretje
•

•

Voor het fruitmoment gebruiken wij een karretje die rijdt op vier wielen. Hier staan
alle benodigheden voor het fruitmoment op behalve het aardappelmes die voor het
snijden van het fruit gebruikt wordt. Bij het halen van de fruitkar word het
aardappelmes op een aparte plek neergezet waar de kinderen niet bij kunnen.
Voor de veiligheid van de kinderen blijft deze nooit op de lage kar staan waar de
kinderen bij zouden kunnen. De mes wordt op een hoge plank neergelegd voor en na
het snijden van het fruit. Doordat de plank hoog is kunnen kinderen hier niet bij
komen. De plank is veilig en stevig bevestigt aan de muur. Tijdens het fruitmoment
zitten alle kinderen aan tafel en wordt er goed toezicht gehouden door de Pedagogisch
werker. Na het fruitmoment worden de kinderen verschoond en/of maakt de
Pedagogisch werker of stagiaire de tafels en banken schoon. Vervolgens wordt het
mes van de plank gepakt en samen met de kar naar de keuken gebracht waar het mes
in de vaatwasser wordt opgeborgen. De keukendeur gaat altijd op slot.

Babyvoeding
•
•
•

Afgekolfde moedermelk moet door ouders gekoeld vervoerd worden.
Ouders ontvangen een instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk
Accepteer alleen zuigelingenvoeding in poedervorm.

Als gevolg van een recente aanpassing in de hygiënecode is het meebrengen van aangemaakte
zuigelingenvoeding naar het kinderdagverblijf niet meer toegestaan.
•
•
•
•
•

Als er loden leidingen zijn, wordt gebotteld water (flessenwater) met een laag
natriumgehalte gebruikt
Gebruik gekookt water voor zuigelingenvoeding die voor de hele dag bereid wordt
Ontdooi bevroren moedermelk in de koelkast of onder de kraan met stromend water
van ongeveer 20°C
Gebruik flesvoeding tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling
Gooi resten flesvoeding weg

Omdat de allerkleinsten bijzonder kwetsbaar zijn, is het raadzaam om extra zorgvuldig om te
gaan met hun voeding. Werkafspraken kunnen ervoor zorgen dat risico’s beperkt blijven. Zo
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is het voor de hand liggend dat groepsleiding rondom flesvoeding extra aandacht aan een
goede handhygiëne besteedt.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gebruik eenvoudig te reinigen flessen
Ieder kind maakt gebruik van zijn eigen fles van thuis
Spoel flessen na gebruik meteen schoon.
Flessen van kinderen jonger dan zeven maanden worden na elke voeding uitgekookt
Ouders zijn zelf aansprakelijk voor het voedsel en materiaal dat zij van huis
meegeven.
Geef waar nodig ouders advies over het reinigen van de flessen
Bewaar de schone flessen op hun kop, zet ze op een schone handdoek
Spenen worden dagelijks één minuut uitgekookt

Fopspenen
Ten aanzien van gebruik van fopspenen hebben wij het volgende beleid:
•
•
•
•
•
•
•
•

Het reinigen van fopstenen, van hun kinderen, gebeurt door de ouders zelf en brengen
deze dagelijks mee.
Voor gebruik dienen fopspenen afgespoeld te worden.
Bij gebruik van een fopspeen van KDV Noach, worden deze vooraf gereinigd.
Fopspenen worden zo min mogelijk gebruikt alleen bij het naar bed gaan om te
troosten.
Zorg voor herkenbare fopspenen voor uw kind.
Fopspenen worden gescheiden opgeborgen.
Koortjes dienen verwijderd te zijn van de fopspeen voor het kind gaat slapen.
Controleer de speen regelmatig op scheurtjes. Omdat er kans bestaat op verstikking
door het gebruik van een kapotte speen, mogen spenen met scheurtjes niet gebruikt
worden in KDV Noach

Binnenmilieu:
•
•
•
•
•
•

Zorg voor voldoende en goede ventilatie
Zet de ventilatie de hele dag en nacht open of zet de ventilatie in een hogere stand
Creëer per dag meer ventilatiemogelijkheden door ramen open te zetten
Ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes
Lucht dagelijks minimaal 10 minuten
Boven de 25º worden er ventilatoren op de stamgroepen geplaatst welke op een hoogte
van minimaal 120 cm staan.

*Controleer regelmatig de temperatuur.
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De temperatuur in de verblijfsruimte mag niet lager zijn dan 17°C en in de slaapruimte niet
lager dan 15°C. Stel de temperatuur in de verblijfsruimte op 20°C in en pas het
ventilatiegedrag aan wanneer de temperatuur oploopt als de temperatuur binnen oploopt
boven de 25°C, zet dan de ramen en deuren wijd open of gebruik een ventilator aan het
plafond. Als de temperatuur oploopt boven de 30°C, houd dan platte daken nat. Op warme
dagen wordt ’s nachts geventileerd om het gebouw af te koelen. In de verschillende ruimtes
worden temperatuurverschillen van meer dan 5°C voorkomen. De luchtvochtigheid wordt
regelmatig gecontroleerd en ligt tussen de 30% en 70%
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verwijder droogbloemen, knutselwerken en dergelijke na een maand als ze niet
worden gereinigd of verwijder ze al eerder wanneer ze zichtbaar stoffig zijn.
Gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) in ruimtes met kinderen.
Kies lijm op waterbasis.
Gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met
oplosmiddelen waar kinderen bij zijn.
Gebruik geen sterk geurende producten, kies ook reinigingsmiddelen met zo weinig
mogelijk geur.
Kinderen wordt toegang tot ruimtes waar gerookt verboden. Er mag binnen absoluut
niet gerookt worden!
Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand
Verbrandingsgassen komen niet via de ventilatievoorzieningen in de binnenruimte
terecht.
Verontreinigde lucht komt niet via de ventilatievoorzieningen in de binnenruimte
terecht.
Laat de mechanische ventilatie iedere vijf jaar meten en opnieuw inregelen en leg de
resultaten vast in een logboek. (Gemeente is verantwoordelijk hiervoor)
Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen
wordt
Bij geluidsoverlast worden passende maatregelen genomen, zoals tijdelijk in een
andere ruimte verblijven.
Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren.
Bij overlast van vliegen wordt een vliegenlamp gemonteerd op de plaats waar vliegen
het gebouw binnen komen.
Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt.

Buitenmilieu:
•
•
•
•

Controleer dagelijks het speelterrein op gebreken.
Laat kinderen niet eten of drinken in of om de moestuin.
Laat de kinderen na de activiteit in de moestuin de handen wassen.
Zorg dat kinderen bij wandelingen in bossen of spelen in struiken beschermende
kleding dragen (denk hierbij aan dichte schoenen, lange broek en een pet).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Controleer kinderen op teken en tekenbeten.
Beperk in de buitenruimte zoet eten en drinken.
Vermijd plakkerige handen en monden bij buiten spelende kinderen.
Gebruik bij buiten drinken rietjes om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of
keel terechtkomt.
Kinderen worden van begin mei tot eind september op alle dagen dat het zonnig of
half bewolkt is ingesmeerd; ook als ze in de schaduw spelen
De kinderen worden 30 minuten voor ze naar buiten gaan ingesmeerd met
zonnebrandmiddel factor 50 wat beschermt tegen uv-a-straling als tegen uv-b-straling
Kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd.
Kinderen onder de twaalf maanden worden niet aan direct zonlicht blootgesteld
Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er op toegezien dat zoveel mogelijk in de schaduw
spelen en bij extreme hitte (boven de 25º) niet naar buiten tussen 12.00 en 15.00 uur.
Er wordt op toegezien dat kinderen zoveel mogelijk een T-shirtje en een zonnehoedje
dragen als ze buitenspelen
Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen niet te lang in de zon spelen.
Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt.
Bij extreme hitte wordt het spel aangepast, zodat grote inspanning wordt vermeden.
Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden
Indien nodig worden schaduwplekken gecreëerd d.m.v. parasols.
Bij extreme warmte worden maatregelen getroffen: denk aan extra drinkmomenten,
insmeren voor het naar buiten gaan en voldoende rust. Spelen onder de parasol of
binnen spelen. Deuren worden zoveel mogelijk gesloten gehouden (wel ventileren!) en
de screen ’s zijn omlaag om de warmte zoveel mogelijk buiten te houden.
Werk bij warm weer volgens het protocol: Kinderen in de Zon
Beperkt de duur van het buiten spelen bij extreem lage temperaturen.
Zorg voor goede kleding als het erg koud is.

Watertafel
Voor het gebruik van de watertafel hanteren wij het volgende beleid:
• Water dagelijks verschonen
• Water gedurende de dag verversen in verband met vervuiling (ontlasting vogels).
• Als de watertafel niet wordt gebruikt, droog opbergen.
• Geef de kinderen het juiste speelgoed voor in de watertafel, geen bekertjes.
• Kinderen niet laten eten of drinken uit/bij de watertafel.
Slapen
•
•

Ventileer de slaapkamers dagelijks
Verschoon zichtbaar vuil beddengoed direct
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•
•
•
•

Gebruik voor de kinderen persoonsgebonden hoofdlakens, die goed kunnen worden
ingestopt.
Gebruik eigen slaapzakjes
Was dekens mimimaal 1 keer per kwartaal
Was hoeslakens ten minste om de 2 weken en volgens schema

Het is van groot belang dat kinderen verblijven in ruimten met een gezond binnenmilieu. Een
gezond binnenmilieu betekent dat de lucht schoon en fris is en weinig stofdeeltjes en microorganismen bevat.
Ook de temperatuur en de vochtigheid van de lucht mogen niet te laag of te hoog zijn. Een
gezond binnenmilieu voorkomt dat kinderen onnodig ziek worden.
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Bijlage 4
Schoonmaken
Het is van groot belang dat kinderen verblijven in ruimten met een gezond binnenmilieu. Een
gezond binnenmilieu betekent dat de lucht schoon en fris is en weinig stofdeeltjes en microorganismen bevat.
Ook de temperatuur en de vochtigheid van de lucht mogen niet te laag of te hoog zijn. Een
gezond binnenmilieu voorkomt dat kinderen onnodig ziek worden.
1. Ventilatie
Voldoende ventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu.
Als een ruimte bedompt ruikt voor iemand die binnenkomt, is dat een indicatie dat de
ventilatie onvoldoende is. Al onze ruimten hebben voldoende ventilatiemogelijkheden
in de vorm van roosters, ramen, ventilatoren en een ventilatiesysteem boven het
plafond. De groepsleiding moet ervoor zorgen dat de ventilatievoorzieningen altijd
open staan of aan staan. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht
vervangt daarbij de binnenlucht die verontreinigd wordt door het continu vrijkomen
van vocht, gassen, geurstoffen, micro-organismen en zwevende deeltjes microstof
(vaak fijn stof genoemd).
2. Luchten
Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnenlucht door het wijd
openzetten van ramen of deuren. Afhankelijk van de windsnelheid is minder dan een
kwartier luchten meestal al voldoende om de lucht in een ruimte te verversen. Luchten
levert maar een kortdurende verbetering van het binnenmilieu. In de meeste gevallen is
de temperatuur binnen tien minuten weer op peil. Luchten is geen vervanging voor
ventilatie. Luchten is belangrijk op momenten dat er extra veel verontreiniging
verspreid worden zoals tijdens het stofzuigen en bijvoorbeeld tijdens
bewegingsspelletjes. Luchten is ook ‘s-Ochtens vroeg nodig als er ‘s-nachts niet
geventileerd is. Bij KDV Noach luchten we minimaal 10 minuten per dag, maar
streven naar 2 keer 10 minuten. Luchten kan het beste gebeuren als er weinig kinderen
aanwezig zijn, bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen, spelen in de speelhal of tijdens
het slapen. Luchtfilters van een mechanische luchttoevoer worden periodiek
vervangen volgens de gebruiksaanwijzing.
3. Stoffering
Voorwerpen van textiel zoals vloerkleden, gordijnen, matrassen, boxkleed en
gestoffeerd meubilair vormen een belangrijke bron van allergenen. Allergenen zijn
vooral schadelijk voor kinderen die een allergie hebben. Maar ook gezonde kinderen
kunnen door contact met allergenen allergieën ontwikkelen. Gezien de
gezondheidsrisico’s van verhoogde allergeengehalten, is het raadzaam om in
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kinderdagverblijven deze gehalten zo laag mogelijk te houden. Vooral baby’s
verblijven langdurig dichtbij allergeenbronnen.
4. Stoffigheid
De inrichting van de ruimten moet het mogelijk maken ze gemakkelijk schoon te
houden. Een goede keuze en opstelling van meubilair en een strak schoonmaakschema
voorkomen het ontstaan van stofnesten. Werkzaamheden en activiteiten kunnen veel
stof doen opwaaien. Er wordt stofvrij schoolkrijt gebruikt op het kinderdagverblijf.
5. Schoonmaken
Schoonmaken is een activiteit waarbij zichtbaar en onzichtbaar materiaal (vuil)
verwijderd wordt. Door efficiënt reinigen worden de meeste micro-organismen
verwijderd. Door verwijdering van vuil haal je de voedingsbodem weg, zodat de kans
op uitgroei van micro-organismen afneemt. Door goed schoonmaken wordt het aantal
stofdeeltjes verlaagd.
Om de hoeveelheid allergenen en huisstofmijten in textiel te reduceren, moet textiel
regelmatig op 60°C gewassen worden. Dit geldt niet alleen voor beddengoed maar ook
voor bijvoorbeeld boxkleed, verkleedkleren en knuffels. Schoolborden worden met
een vochtige doek schoongemaakt. In een normale situatie is goed en regelmatig
reinigen voldoende om besmettingsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken.
Er zijn op alle verpakkingen instructies aanwezig over het juiste gebruik van
gevaarlijke schoonmaakmiddelen. De frequentie waarmee gereinigd moet worden is
afhankelijk van de snelheid en de mate van vervuiling van de verschillende ruimten.
Wij hanteren op Noach de volgende schoonmaak methoden:
• stof afnemen met een vochtige doek
• Stof wissen van een gladde vloer met stofbindende doekjes
• Vegen
• Stofzuigen
• Vloer dweilen met een mop
• Vloer dweilen met droge doek
• Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
Hiervoor gebruiken wij de volgende schoonmaakmiddelen:
• allesreiniger
• een kalkoplosser; schoonmaakazijn
• glassex (ramen)
• schuurmiddel
• afwasmiddel
• glorix
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Bij Noach wordt dagelijks schoongemaakt waarbij indien mogelijk de kinderen niet aanwezig
zijn. Hierbij hanteren we een schoonmaakschema (toegevoegd in bijlage) Ziektekiemen
kunnen verspreid worden via handcontactpunten zoals kranen, lichtknopjes, deurkrukken en
doorspoelknoppen. Het is daarom van belang dat er extra aandacht aan het reinigen van
handcontactpunten wordt besteed.
Verder hebben de groepsleiding een eigen schoonmaakschema voor de praktische en kleine
dingen zoals speelgoed, knuffels ed. (toegevoegd in bijlage) Hierbij hanteren we afvinklijsten
zodat er ook daadwerkelijk controle is dat de spullen ook schoongemaakt worden. Op de
groep komt het wel eens voor dat er geen tijd is voor schoonmaakklussen. Op deze manier
worden de klussen niet overgeslagen, maar verschoven naar een ander tijdstip.
Verder geldt dat zichtbare verontreinigen direct verwijderd moeten worden.
Als er in het bijzijn van kinderen wordt gestofzuigd met een stofzuiger zonder HEPA-filter,
worden de ramen wijd opengezet.
Bij handmatig stofwissen worden stofbindende doeken gebruikt.
Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen wijd
opengezet.
a. Desinfecteren van materialen
In situaties waarin een verhoogd risico op besmetting verwacht kan worden, kan
desinfectie toegepast worden. Er is dan sprake van een zogenaamde medische
indicatie. Desinfectie is nodig als;
• een oppervlak met bloed verontreinigd is (bijvoorbeeld uit bloedneus of
wondjes)
• verontreiniging heeft plaatsgevonden door bloederige diarree;
• in bijzondere situaties (zoals bij een epidemie) op advies van de GGD
Desinfectie is alleen afdoende, wanneer er eerst goed huishoudelijk gereinigd is. Wij volgen
hiervoor de volgende stappen:
• Wij dragen wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of
lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.
• Wij verwijderen gemorst bloed eerst met handschoenen aan, nemen het bloed op met
een papieren tissue
• maken de ondergrond schoon met water en zeep
• spoelen het oppervlak schoon en droog na
• desinfecteren daarna met ruim alcohol 70%
• Laten het oppervlak na desinfectie drogen.
• Textiel en speelgoed worden machinaal gewassen bij 60 graden Celsius.
• Serviesgoed en eventueel ander materiaal worden in de afwasmachine (60 graden)
gewassen.
• Vervolgens alle schoonmaakmaterialen weggooien of wassen bij minimaal 60
graden.
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b. Planten
Sommige planten kunnen door hun sap, geur of stuifmeel een allergische reactie
uitlokken. Anderen verzamelen door hun harige bladen veel stof. Ook de pot en de
grond moet schoon worden gehouden om stofophoping en schimmelgroei te voor
komen. Potgrond wordt jaarlijks verschoond. Wees alert bij het samenstellen van
(veld-) boeketten. Veel allergeen stuifmeel wordt verspreid door planten met
onopvallende groenige aren, bloemetjes of trossen meeldraden zoals allerlei
grassoorten, onkruiden en de bloesem van diverse bomen zoals de berk, cipres, els,
hazelaar en plataan. In iets mindere mate geldt dit ook voor beuk (inclusief haagbeuk
en hopbeuk), ceder, es, eik jeneverbes, liguster, tamme kastanje, thuja en taxus.
Planten met allergenen die beter vermeden kunnen worden;
•
•
•
•
•
•

sterk allergenen planten zoals primula en ficus benjamin
sterk geurende planten zoals het fresia, hyacint en citroengeranium
planten met veel stuifmeel zoals bloeiende takken van berk of hazelaar
Wekelijks wordt stof van stengels en bladeren van kamerplanten gespoeld.
Planten met harige bladeren (geraniums of kaaps-viooltjes) worden
verwijderd
Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden,
worden na een maand verwijderd
Planten die bijen of wespen aantrekken zijn afwezig of worden verwijderd

6. Dieren
Dieren die een allergie kunnen oproepen zijn niet toegestaan op het kinderdagverblijf.
Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders. De groepsleiding
ziet er op toe dat kinderen na contact met dieren hun handen wassen. Pedagogisch
medewerkers zijn alert op het voorkomen dat kinderen door een dier gebeten of
gekrabd worden. Bij bezoek aan dieren is er steeds voldoende begeleiding aanwezig.
Als dieren gevoerd worden, let de pedagogisch medewerker op dat dit voorzichtig
gebeurt

Het schoonmaakschema
Wat
Vloeren

Dage
lijks
X

Vloer(tapijt)
Wanden
Plafond

X

Deuren
Ramen

X

Weke
lijks

Maande
lijks

Anders

X
4x per
jaar

6x per
jaar

Hoe

Door

Stofzuigen
Dweilen
Stofzuigen
Nat
Stofzuigen
Spinrag direct
weghalen
Nat

Groepsleiding
Schoonmakers
Schoonmakers
Schoonmakers

Groepsleiding
Glazenwasser
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Radiatoren

4x per
jaar

Vensterbanken
Gordijnen

X

Telefoon
Afvalbakken
Afvalbakken
Binnenkant
Afvalbakken legen
Speel- en werkvlakken
Tafels
Kasten/planken
Kasten/planken hoog
Deurmat
Speelgoed vies/veel in
de mond
Speelgoed

X
X
X

Knuffelbeesten/kussen
Verkleedkleding
Box
Verschoonruimte
Keuken- , hand-, baden toiletdoeken.
Deurklinken/handgrepen
Keuken
Aanrecht / wasbak
Koelkast
Keukenkast
binnenkant
Magnetron
Wat

1x per
jaar

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X

Groepsleiding

Nat
Nat
Nat spuiten

Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding

Nat
Nat
Nat
Nat
Stofzuiger
Nat

Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding

X
X
X
Iedere 2
wk
X
X
Dage
lijks

Weke
lijks

Maande
lijks
X

Na
gebruik
Anders

X
X

Groepsleiding

Nat

Groepsleiding

Nat
Nat
Nat

Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding

Nat

Groepsleiding

Nat

Groepsleiding

Hoe

Door

Controle
sluitingen
Wasmachine
Wasmachine

Groepsleiding

Uitkoken

Groepsleiding

Nat

Medewerker

X
X
X

Fopstenen

X

Kantoor helemaal

X

Na
gebruik
Iedere
week

Groepsleiding
Groepsleiding

Nat/controler
en beschadigingen
Wasmachine
Wasmachine
Nat
Nat
Ieder
dagdeel

Bedjes
Beddengoed
Dekens
Toiletten
Wastafel/kraan
Werkkast
Schoonmaakgerei

Nat
+stofzuiger
Nat
Wasmachine

Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding

Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
Groepsleiding
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Ventilatieroosters

3 maande
lijks
Contract

mechanische
ventilatie en installatie
Washandjes
Schotels, potten e.d.
van planten

x
Jaarlijks

Groepsleiding
Onderhoud
door
installateur
Wasmachine

Gemeente
Capelle a/d
IJssel
Groepsleiding
Groepsleiding
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Bijlage 5
Actielijst veiligheid en gezondheid
Omschrijving

Laatst gedaan

Wanneer opnieuw
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Bijlage 6
Actualiseren veiligheid- en gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een levend document. Dat betekent dat het beleid nooit af is
en bij veranderingen binnen het kinderverblijf, constateringen of bij incidenten wordt aangepast. Het
beleid is een vast agendapunt binnen de teamvergaderingen. Hieronder geven we aan wanneer het
beleid voor het laatst is geactualiseerd en wat de reden was voor de aanpassing.

Datum aangepast: 19-11-2018
Reden aanpassing: Actualisering

Datum aangepast: 11-10-2019
Reden aanpassing: Actualiseren

Datum aangepast: 31-01-2020
Reden aanpassing:

Datum aangepast:
Reden aanpassing:

Datum aangepast:
Reden aanpassing:
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