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Inleiding 
Voor u ligt het veiligheidsbeleid van Kinderopvang Papendrecht, locatie Kleine Waal. Hierin 
is beschreven hoe wij de veiligheid van de kinderen, medewerkers en ouders/verzorgers 
waarborgen. Aan de hand van de veiligheidsmanagementmethode van Stichting Consument 
en Veiligheid zijn er verschillende huisregels opgesteld. Het doel van deze huisregels is het 
verkleinen van bestaande risico’s en waar mogelijk deze uit te sluiten. Daarnaast zijn er 
protocollen en gedragsregels opgesteld om het risico op grensoverschrijdend gedrag zoveel 
mogelijk te beperken. 

Het is vaak een kwestie van “bewustwording” van de gebruikers van het gebouw en met               
name de pedagogisch medewerkers en onze vrijwilliger; wat is mijn eigen rol met betrekking              
tot de veiligheid in ons kindcentrum; hoe doe ik dingen, waar let ik op, wat kan anders. Er                  
zijn echter ook regels die vanzelfsprekend zijn voor de groepsleiding maar waar ouders op              
alert gemaakt moeten worden. Tot slot is het belangrijk om bespreekbaar te maken welk              
gedrag gewenst of juist ongewenst is en leren wij kinderen om hun grenzen aan te geven.                
We investeren veel tijd in het opbouwen van een vertrouwensband met zowel ouders als              
kinderen en hopen dat zij het gevoel hebben altijd bij ons terecht te kunnen. Waar nodig                
schuwen wij het niet om eventuele zorgen bespreekbaar te maken. 

De huisregels worden regelmatig geëvalueerd door de medewerkers en indien nodig           
aangepast aan de situatie, na het formuleren van een actieplan. Het thema veiligheid is én               
blijft een vast agendapunt in de teamvergaderingen. Dit veiligheidsbeleid staat op onze            
website en wordt besproken met onze oudercommissie waarvan alle ouders de notulen            
ontvangen via de mail. 

Risico op grensoverschrijdend gedrag 
Als pedagogisch medewerkers is het onze taak om het risico op grensoverschrijdend gedrag 
zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor zijn er meerdere maatregelen en protocollen 
opgesteld. Zo hanteren wij een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en is er 
een aandachtsfunctionaris aangesteld. Ook is er sprake van een continu screening van al 
onze (pedagogisch) medewerkers. Voordat iemand werkzaam mag zijn binnen ons 
kindcentrum moeten zij een verklaring omtrent gedrag overleggen. 

We hebben een protocol “seksualiteit en intimiteit” opgesteld over welk (seksueel) gedrag wij             
acceptabel vinden en welke normen en waarden wij de kinderen bij willen brengen en voor               
de oudere kinderen maken wij indien nodig gebruik van ons pestprotocol. Op de BSO zijn               
ook samen met de kinderen groepsregels opgesteld over hoe wij met elkaar en onze ruimtes               
omgaan. 

Op de dagopvang houden wij ons aan het “vierogenprincipe”. Dit houdt in dat er altijd een                
volwassene mee kan kijken of luisteren met de pedagogisch medewerker die onze jongste             
kinderen verzorgd. In de slaapkamer staat altijd een babyfoon aan en wanneer de             
toiletruimte op de gang gebruikt wordt, staat daar ook een babyfoon aan. Wanneer de              
babyfoon defect is, zullen pedagogisch medewerkers onderling naar elkaar benoemen          
wanneer zij een kind meenemen naar de slaapkamer of het toilet. Tevens zal er bij het                
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gebruik maken van de slaapkamer de deur open blijven staan. Bij gebruik van het toilet               
zullen de deur van de groepsruimte en het toilet open blijven staan. 

We openen en sluiten altijd samen met een pedagogisch medewerker van de BSO. 

Ook is de groepsruimte van buitenaf goed zichtbaar. 

Locatie Kleine Waal is gevestigd binnen een verzorgingstehuis, waar altijd mensen           
aanwezig zijn. 

Externe achterwacht 
Op iedere locatie hebben we een achterwacht geregeld. De locaties zijn voor elkaar             
achterwacht. Locatie Kleine Waal voor locatie Oranje Nassau en andersom, locatie Prins            
Constantijn voor locatie kinderdagverblijf Leeuwerikje en andersom. In geval van nood of bij             
een calamiteit kunnen ze gebeld worden en op heel korte termijn kan er zo iemand               
aanwezig zijn. Op iedere locatie is duidelijk zichtbaar opgevangen wie de achterwacht is met              
de daarbij behorende contactgegevens. 
  
Interne achterwacht 
Wanneer er één beroepskracht is ingezet tijdens het afwijken van de beroepskracht-kindratio            
zal er tussen 800-9.00 iemand op kantoor aanwezig zijn. De BSO heeft hierdoor de              
mogelijkheid om kinderen naar school te brengen. Wanneer er pauze wordt gehouden door             
een pedagogisch medewerker van de dagopvang is er iemand van de BSO in het pand               
aanwezig. Mocht de pedagogisch medewerker die pauze houdt besluiten het pand te            
verlaten, zal zij dit communiceren met haar collega van de BSO. 
 
Risico-inventarisatie  
Met ingang van 1 januari 2018 is de verplichting van een jaarlijkse risico-inventarisatie van              
de (brand)veiligheid van een kindcentrum vervallen. Wij kiezen ervoor om toch jaarlijks de             
RI&E te laten evalueren door de pedagogisch medewerkers en te bespreken tijdens een             
teamvergadering, in aanwezigheid van onze preventiemedewerker. De inventarisatielijst        
Veiligheid is onderverdeeld in een risico-inventarisatie van de entree, slaapruimte,          
leefruimte, buitenruimte, sanitair kinderen, sanitair volwassenen, keuken, kantoor,        
bergruimte en omgeving. De inventarisatielijst Brandveiligheid biedt een overzicht van de           
belangrijkste aandachtsgebieden op gebied van brandveiligheid. Deze aandachtsgebieden        
zijn uitgangen en vluchtroutes, brandblusmiddelen, noodverlichting en bewegwijzering        
vluchtroute, ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan, bedrijfshulpverlening, stoffering en       
versiering, elektriciteitsvoorziening, verwarmings- en kookgelegenheden en afval. 
 
Registratie  
Hoewel wij onze uiterste best doen om bestaande risico’s te verkleinen en uit te sluiten,               
kunnen helaas niet alle incidenten voorkomen worden. Wanneer er een incident plaatsvindt,            
dient er een registratieformulier ingevuld te worden door de betrokkenen. Er zijn twee             
registratieformulieren: “registratie ongevallen” en “registratie gevaarlijke situaties”. 

Het doel van het registreren van incidenten is het in kaart brengen hoe en waar iets gebeurt                 
en hoe dit in het vervolg voorkomen kan worden. Dit vergroot de veiligheid in het               

3 



kindcentrum. Alle registraties worden besproken met de leidinggevende en         
preventiemedewerker en in een teamvergadering geëvalueerd, waarna er indien nodig een           
actieplan opgesteld wordt. 

 
Actieplan  
Aan de hand van de prioritering van de gezondheidsrisico’s wordt indien nodig een actieplan              
samengesteld. Een onderdeel van het actieplan is het opnemen van nieuwe maatregelen            
en/ of huisregels om de geïnventariseerde risico’s uit te sluiten of te verkleinen. 
 
Veiligheidsverslag  
Het veiligheidsverslag is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er            
binnen het kindcentrum op het gebied van (brand)veiligheid is gebeurd. Het omvat de             
ingevulde inventarisatielijsten, de formulieren voor de registratie van onveilige situaties en /            
of ongevallen en eventueel het actieplan. Jaarlijks worden de stappen herhaald om het             
veiligheidsbeleid te bewaken en daar waar nodig te verbeteren. 
 
 
Huisregels omtrent algemene veiligheid 
Aangezien veel risico’s en afspraken gelden voor alle ruimtes die gebruikt worden door onze 
kinderen zullen we deze in zijn algemeenheid beschrijven. Mocht er een risico zijn die alleen 
of met name voor een specifieke ruimte geldt dan vermelden we dit duidelijk. 
 
Vloeren 

Kind struikelt over een oneffenheid 

•   Er is een grote inloopmat aanwezig in de gezamenlijke hal, wanneer de mat los zit wordt 
deze vastgezet of vervangen. 
•   Er zijn geen losse snoeren aanwezig. Wanneer er snoeren aanwezig dienen te zijn, zal 
hiervoor een kabelgoot aangebracht worden. 
•   Alle boodschappen/goederen die geleverd zijn, worden zo snel mogelijk opgeruimd. 
•   Alleen in de groepsruimtes ligt speelgoed op de grond, maar met name in de daarvoor 
ingerichte speelhoeken. We ruimen echter regelmatig op met de kinderen en zijn alert op 
mogelijk gevaarlijke situaties. 
 
Afspraak: laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren. 

Kind glijdt uit over natte vloer 

•   Binnen bij de voordeur ligt een grote inloopmat om natte voeten te vegen. 
•   Grote schoonmaakwerkzaamheden, zoals dweilen, gebeurt buiten openingstijden. 
 
Afspraak: niet rennen binnen het kindcentrum en geknoeide vloeistof direct opruimen. 
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Muren 

 Kind bezeert zich aan een oneffenheid 

•   Er worden geen schroeven en spijkers gebruikt onder 1.35 m hoogte. 
•   Bij verwijderen van schilderijen en kaarten, zullen ook de schroeven, spijkers en punaises 
meteen verwijderen worden. 
•   Uitstekende delen worden afgeschermd. 

Garderobe 

Kind botst tegen kapstokhaak 

•   Kapstokhaken wijzen naar de muur en/of zijn afgerond.  

Deuren  

De hoofdingang van het kindcentrum is altijd op slot voor mensen die van buitenaf komen.               
Er wordt gebruik gemaakt van een intercomsysteem. Een medewerker dient de deur op             
afstand te openen wil iemand naar binnen kunnen komen. 

Kind krijgt zijn vingers tussen de deur 

•   Veiligheidsstrip tot minimaal 1.20 m hoogte zijn aangebracht. 
•   Voor deuren die open mogen blijven staan kan een deurklem of wig onder de deur  
worden geplaatst. Bij deuren die op een kier mogen blijven staan kan een deurblok 
worden gebruikt. 
 
 Kind valt door glas in de deur 
 
•   Vensterglas van de deur is voorzien van veiligheidsglas. 
 
Afspraak: geen geintjes en pesterijen bij ruiten. 
 
Ramen 

Kind valt door ruit 

•   Voor de ramen in de groepsruimtes en slaapkamer is een brede vensterbank geplaatst. 

Afspraak: pedagogisch medewerkers letten erop dat er geen meubilair gebruikt wordt als            
opstapje om op de vensterbank te klimmen.  

Verwarming 

Er zijn geen radiatoren aanwezig, dus dit risico kan uitgesloten worden. Er is             
vloerverwarming. 
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Verlichting  

Kind struikelt door onvoldoende licht 

Afspraak: tijdig lampen vervangen.  

Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden 

Afspraak: binnen niet gooien met voorwerpen. 

Elektra 

 Kind komt in contact met elektriciteit 

•   Er zijn kindveilige wandcontactdozen geplaatst. 
•   Stopcontacten zijn boven 1.35 m hoogte geplaatst. 
•   Er zijn geen losse snoeren. Wanneer er snoeren aanwezig dienen te zijn, zal hiervoor een 
kabelgoot aangebracht worden. 
•   Er zijn geen elektrische apparaten aanwezig op kindhoogte. 

Giftige stoffen 

 •   Grote schoonmaakwerkzaamheden gebeuren alleen wanneer er geen kinderen 
aanwezig zijn. Er is wel reinigingsmiddel aanwezig om tussendoor de gebruiksoppervlakten 
schoon te  maken. 
•   Schoonmaakmiddelen worden na gebruik altijd direct opgeruimd, buiten bereik van 
kinderen. 
•   Er zijn geen giftige planten aanwezig. 
•   Er wordt geen mieren- of muizengif gebruikt. 
 
Afspraak: tassen mogen niet rond slingeren of op de grond worden neergezet. 
Afspraak: er wordt geen schoonmaakmiddel gespoten in nabijheid van kinderen. 

 Overig 

 Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes e.d.) in de mond 

•   Kleine voorwerpen worden direct verwijderd. 
 
Afspraak: regelmatig controleren op kleine voorwerpen. 

Kind struikelt over kinderwagen 

•   Wanneer er kinderwagens en maxicosi’s worden achtergelaten op het kindcentrum dan  
zorgen wij er voor dat deze niet voor de brandblusser worden geplaatst, dat in- en 
uitgangen vrij zijn en er geen gevaar is voor de kinderen. 
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Afspraak: bespreken met ouders waar buggy’s, kinderwagens en autostoeltjes kunnen 
worden gestald.  

Kind rent ongezien naar buiten 

•   De deur is voorzien van een draaiknop. 
•   Er zit een dranger op de deur zodat de deur niet open blijft staan. 
 
Afspraak: er is altijd toezicht wanneer er een kind op de gang is.  

Kind krijgt splinter in vinger 

•   Meubilair wordt regelmatig gecontroleerd op splinters. 

Kind opent de vuilnisemmer 

Afspraak: de pedagogisch medewerkers wijzen de kinderen erop dat de vuilnisemmer op de             
groep ‘vies’ is en zien erop toe dat de kinderen deze niet openen. 

Slaapruimte 
Meubilair 
De bedjes zijn gecertificeerd en voldoen aan de eisen zoals vastgesteld door het 
keurmerkinstituut. 
 
Een kind komt klem te zitten tussen het matras en de bedombouw of tussen het spijlenhek 
en de bedombouw 
 
•   Er wordt alleen gebruik gemaakt van een stevig matras van minimaal 8 cm dikte. 
•   Er wordt alleen gebruik gemaakt van een goed passend matras dat maximaal 2 cm 
kleiner is dan de bedombouw. 
•   De deugdelijkheid van de sluiting van het spijlenhek wordt regelmatig gecontroleerd. 
 
Afspraak: sluit het spijlenhek goed en er mag geen beddengoed tussen zitten. 
  
Door warmtestuwing raakt het kind oververhit 
 
•   Er worden geen dekbedden en dekens gebruikt. 
•   De kamertemperatuur wordt regelmatig gemeten. 
•   Binnen zonwering is aanwezig. 
•   Verwarming wordt goed geregeld. 
 
Afspraak: temperatuur kinderen controleren door voelen aan voeten. 
Afspraak: bij koorts extra controleren. 
 
Kind of medewerker struikelt over speelgoed dat op de grond is gevallen 
 
•   Indien nodig, brandt er een klein lichtje voor beter zicht. 
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•   De slaapkamer wordt niet gebruikt als opslag. 

 Afspraak: vloer regelmatig controleren op speelgoed en andere voorwerpen. 

Kind of medewerker stoot zich tegen bed omdat het (te) donker is in de slaapkamer 

•   Indien nodig, brandt er een klein lichtje voor beter zicht. 

Het bed valt om en het kind komt beklemd te zitten 

•   Er worden alleen stabiele bedden aangeschaft die voldoen aan alle eisen. 
 
Afspraak: pedagogisch medewerkers gaan regelmatig kijken in de slaapkamers en er staat 
altijd een babyfoon aan. 

Kind zakt door bedbodem heen 

•   Er worden alleen stevige bedden aangeschaft. 
•   De ledikanten staan altijd op de laagste stand. 
•   Er wordt regelmatig gecontroleerd of de bevestigingspunten voor de bedbodem 
nog stevig en stabiel zijn. 
 
Baby overlijdt aan wiegendood 
 
Wij volgen de onderstaande adviezen op ter preventie van wiegendood: 
•   Laat een baby altijd op de rug slapen. 
•   Voorkom dat een baby te warm ligt. 
•   Gebruik geen dekbedje. 
•   Ventileer de slaapkamer regelmatig. 
•   Gebruik geen kussen, hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of 
voorwerpen van zacht plastic in bed. 
•   Maak gebruik van een slaapzakje. 
•   Niet roken waar kinderen zijn. 
•   Rust en regelmaat. 
•   Houd voldoende toezicht. 

Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen 

•   Er zitten geen knoppen en andere uitsteeksels aan de binnenzijde van het bed.  
•   Spenen worden nooit aan een koord of speenketting bevestigd wanneer kinderen gaan 
     slapen. 
•    Kleding met touwtjes of iets dergelijks wordt uitgetrokken voordat kinderen op bed gelegd 
worden. 

Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand van het bed 

•  Er wordt gebruik gemaakt van houten bedden, welke regelmatig gecontroleerd worden op 
oneffenheden.  
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Kind verwondt zich doordat het niet in een bed slaapt 

•   Kinderen worden in principe alleen te slapen gelegd in een bed en liever niet in een 
kinderwagen of box. Wanneer een baby moeilijk in slaap valt, kan het wel zijn dat hij of zij in  
 een kinderwagen of box slaapt. Uiteraard alleen wanneer ouders hiermee akkoord gaan en  
 onder continu toezicht. 

Kind wordt aan de handen opgetild en elleboog uit de kom 

Afspraak: kind niet aan handen optillen, maar onder oksels of in de middel of onder de billen. 

Algemene veiligheidsregels omtrent het slapen 

•   Wij zorgen voor wisselligging om een afgeplat hoofd te voorkomen, ook als een kind 
wakker is. 
•   We laten kinderen als ze wakker zijn onder toezicht op de buik liggen zodat ze kunnen 
oefenen met rollen. 
•   Er gaat een pedagogisch medewerker mee naar de slaapkamer wanneer kinderen 
moeten wennen om te slapen of slecht slapen. 
•   Wanneer kinderen huilen wordt er gekeken wat er aan de hand is. 
•   We houden ons aan de voorgeschreven vrije ruimte tussen de bedjes van min 60 cm.  
•   Kinderen die niet lekker zijn krijgen tijdens het slapen extra aandacht en controle. 
•   De slaapkamers worden elke ochtend en eind van de middag gelucht. 
•   Armbandjes, kettingen, elastiekjes en speldjes worden verwijderd voordat kinderen op 
bed gelegd worden. 
 
Afspraak: bij inbakeren goede techniek toepassen. Ouders moeten een toestemmings- 
formulier tekenen en uitleg geven aan de pedagogisch medewerkers. 
 
Leefruimte 
 
Baby valt uit de box 

Afspraak: er mogen alleen baby’s in de box die nog niet zelf kunnen zitten en maximaal 8 kg                  
zijn. 

Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan 

•   Speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen wordt uit de box gehaald. 

Kind zit klem tussen spijlen van de box 

•   De box heeft een spijlbreedte van 5,5 cm, dit mag tussen de 4,5 – 6,5 cm zijn om 
beklemming te voorkomen. 
 
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen 
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•   Er worden alleen stoelen gebruikt die stabiel zijn. 
•   Kinderen klimmen alleen onder begeleiding in en uit de stoel wanneer zij dit nog niet goed 
zelf kunnen. 
  

Kind valt uit de (kinder)stoel 

•   Indien noodzakelijk, krijgen beweeglijke kinderen een tuigje aan. 
•   Bij kleine kinderen wordt gebruik gemaakt van een stoelverkleiner. 
 
Afspraak: de beweeglijke kinderen naast een pedagogisch medewerker plaatsen. 

Kind valt met kinderstoel en al om, doordat het zich afzet tegen de tafel 

•   Bij verstelbare kinderstoelen wordt de hoogte zo gekozen, dat de voeten niet tegen 
de rand gezet kunnen worden. 
•   Zonder direct toezicht wordt de stoel zo ver van de tafel afgezet dat de kinderen zich niet 
af kunnen zetten. 

Kast valt om en kind komt onder kast terecht 

•   Kasten zijn stevig, stabiel en kunnen niet omvallen. 
•   Hoge kasten worden bevestigd aan de muur. 
 
Afspraak: niet in kasten klimmen, maar vragen als je iets van de bovenste plank wilt hebben. 

Speelgoed 

Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets 

•   Driewielers mogen geen spaken hebben.  

Kind wordt door een fietsend kind omver gereden 

•   Er mag alleen buiten gefietst worden waar voldoende ruimte is. 

Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond 

•   Speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd en kapot speelgoed wordt direct verwijderd. 
•   Op de verticale groep is geen speelgoed aanwezig met onderdelen kleiner dan 3,5 cm. 
•   Er mag alleen gespeeld worden met speelgoed met kleine onderdelen aan de hoge tafels 
onder toezicht van een pedagogisch medewerker. 
•   Als er speelgoed is waar de kleintjes echt niet aan mogen komen, dan spelen de oudere 
kinderen er alleen mee als de kleintjes naar bed zijn. 
•   Als groot en klein samenspelen, dan alleen met speelgoed van de kleintjes of een 
pedagogisch medewerker speelt zelf mee. 
•   We leren grotere kinderen hun speelgoed na gebruik goed op te ruimen en stimuleren dit 
door tijdens het opruimen een liedje te zingen. 
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Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel 

•   Spenen worden regelmatig gecontroleerd op scheurtjes. 
•   Kinderen gebruiken alleen spenen met een ring of knop, zodat de speen makkelijk uit de 
keel gehaald kan worden. 
•   Spenen worden regelmatig vervangen. 

Kind krijgt koordje om zijn nek 

•   Kinderen spelen alleen onder toezicht met speelgoed met koordjes en strikjes langer dan 
22 cm. 
•   Stiksels van speelgoedbeesten worden regelmatig gecontroleerd of deze niet los laten. 
  
Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed 
 
•   Speelgoed dat stuk is en scherpe randen heeft, wordt direct weggegooid. 
•   Speelgoed waar splinters aan zitten wordt geschuurd. 
•   We gebruiken speelgoed dat gelijmd is en niet met schroeven  

Kind of medewerker struikelt over speelgoed 

•   Speelgoed wordt na gebruik opgeruimd. 
•   Voordat kinderen aan tafel gaan voor de eetmomenten wordt er eerst gezamenlijk 
opgeruimd. Hierbij wordt een liedje gezongen. 
•   Er is voldoende bergruimte voor het speelgoed. 
•   Loopruimte en speelruimten zijn zo veel mogelijk van elkaar gescheiden. 

Verbranding 

Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker 

Er worden geen lucifers of aanstekers bewaard op de groepen. Tassen van pedagogisch             
medewerkers worden bewaard op kantoor of in de berging. 

Kind brandt zich aan heet water 

•   De dagopvangkinderen kunnen niet bij de kraan en we letten erop dat zij geen meubilair 
of speelgoed als opstapje gebruiken. 
•   Op de BSO kunnen de kinderen wel bij de kraan en zal een temperatuurbegrenzer 
geplaatst moeten worden. 

Thee van de medewerker komt over een kind heen 

•   Er wordt geen thee/koffie gedronken als kinderen op schoot zitten. 
•   Thee- en koffiekopjes worden ver op tafel /aanrecht gezet. 
•   Er worden geen tafelkleden gebruikt. 
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Overig 

 Kinderen botsen tegen elkaar 

•   Er is voldoende vrije ruimte per kind. 
•   De groepsruimtes zijn overzichtelijk ingedeeld. 
 
Afspraak: niet rennen in de groepsruimte, alleen buiten. 

Kind botst tegen object 

•   Er is voldoende vrije ruimte per kind. 
•   De groepsruimtes zijn overzichtelijk ingedeeld. 
•   Pedagogisch medewerkers zijn alert op kinderen die mogelijk slecht zien of motorische 
problemen hebben. 
 
Afspraak: niet rennen in de groepsruimte. 

Kind stikt in stukje eten 

•   Per leeftijd wordt bekeken welk eten geschikt is, we letten erop dat er niet te vroeg gestart 
wordt met hard eten. 
•   We zorgen ervoor dat kinderen rustig eten. 
•   Kinderen moeten altijd zitten als ze eten.  
 
Buitenruimte 
Speeltoestel  

Er zijn nog geen speeltoestellen aanwezig, dus dit risico kan uitgesloten worden.  

Omheining 

Kind rent al spelend de straat op 

•   De speelplaats is voorzien van een omheining welke te aller tijde gesloten is. 

Afspraak: ouders en oudere kinderen erop wijzen om de poort achter zich te sluiten in het                
belang van de veiligheid en te letten op kinderen die meelopen. 

Kind bezeert zich aan de omheining 

• Scherpe onderdelen zullen worden verwijderd en indien nodig zal de omheining vervangen             
worden. 

Kind kruipt onder de omheining en komt klem te zitten 

• Ruimte tussen de onderkant van de omheining en de bodem is zo klein dat kinderen er                 
niet onderdoor kunnen kruipen. 
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Kind kruipt tussen de spijlen van de omheining door en komt klem te zitten 

•   Dit risico kan uitgesloten worden, gezien het soort hekwerk. 

Kind klimt op de omheining en valt 

Afspraak: er is te aller tijde toezicht wanneer kinderen buiten spelen. 

Kind klimt over de omheining 

•   Het hekwerk voldoet aan de minimale vereiste hoogte. 

Zandbak 

Kind valt van zandbak 

Afspraak: kinderen mogen op de klep van de zandbak spelen, maar er moet goed ingeschat               
worden of er teveel kinderen opstaan. Zorg dat er voldoende toezicht is, zodat er ingegrepen               
kan worden wanneer er bijvoorbeeld te ruw gespeeld wordt (duwen/trekken). Er dient ook             
goed naar de leeftijd en motorische vaardigheden van de kinderen gekeken te worden. 

Kind krijgt deksel zandbak op hoofd 

Afspraak: bij het omhoog doen van het deksel van de zandbak dient deze vastgemaakt te               
worden met een slot, zodat het deksel niet naar beneden valt.  

Ondergrond  

Kind struikelt over boomwortel 

•   Indien nodig zal de ondergrond opnieuw worden bestraat.  

Kind struikelt over een oneffenheid 

•   Verzakte tegels worden recht gelegd. 
•   Kapotte tegels worden vervangen. 
•   Indien nodig zal de ondergrond opnieuw worden bestraat. 
•   Kuilen worden geëgaliseerd. 

Kind glijdt uit over een natte plek 

•   Bemoste gedeeltes worden schoongemaakt. 
•   Slechte afwatering wordt opgeheven. 
•   Bij sneeuw/ijs wordt de speelplaats en pad bij de ingang geveegd en er wordt pekel 
gestrooid. 
 
Afspraak: de pedagogisch medewerker die om 7.00 uur opent, start direct met het vegen en 
strooien van pekel bij sneeuw of ijzel op de speelplaats en het toegangspad tot de entree. 
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Overig 

De ruimte waar het speelgoed voor buiten is opgeslagen, is afgesloten zodat kinderen er              
niet bij kunnen komen. 

Kind botst tegen een fiets 

•   Aan de hand van het aantal kinderen en de leeftijd, wordt door de pedagogisch 
medewerkers de hoeveelheid en het soort buitenspeelgoed bepaald dat tegelijk gebruikt 
wordt. 

Kind bezeert zich aan zwerfvuil 

Afspraak: voordat de kinderen naar buiten gaan, wordt de speelplaats gecontroleerd en            
indien nodig schoongemaakt. 

Kind wordt omver gelopen 

• We leren kinderen rekening te houden met elkaar en de ruime speelplaats optimaal te               
benutten. In nabijheid van baby’s en dreumesen wordt niet gefietst. 

Kind verbrandt zich in de zon 

•   Wanneer de zon schijnt dragen de kinderen een petje en shirt. 
•   Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er niet buiten gespeeld, maar in het speellokaal. 
•   Kinderen spelen onder een parasol. 
•   Kinderen worden goed ingesmeerd als ze buiten spelen in de zon. 
 
Afspraak: de kinderen worden een half uur voordat ze naar buiten gaan ingesmeerd met 
zonnebrand factor 50 en regelmatig bijgesmeerd. 
 
We hebben een apart uitgebreid warmte- en zonneprotocol! 

Kind eet van giftige plant of struik 

• Giftige planten en struiken zijn niet bereikbaar of worden verwijderd. 

Kind raakt te water 

Er is geen water aanwezig in de nabije omgeving, waardoor dit risico uitgesloten kan              
worden. 

Afspraak: altijd toezicht houden bij een peuterbadje. Ook in een klein laagje water kunnen              
kinderen verdrinken. Wees alert op “second drowning”. 

Sanitair kinderen 
Meubilair 
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Kind draait zich van aankleedtafel af 

•   We gebruiken een aankleedmeubel met opstaande randen aan de zijkant. 
 
Afspraak: de pedagogisch medewerkers blijven altijd bij een kind. 
Afspraak: vooraf dienen alle benodigdheden klaar te liggen of binnen handbereik. 

 Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel 

•   De hoeken van het aankleedmeubel zijn afgerond. 
•   Het aankleedmeubel is uit de looproute geplaats, tegen een muur. 

 Kind komt onder de in hoogte verstelbare aankleedmeubel bekneld te zitten 

Het aankleedmeubel is gecertificeerd en voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door het 
keurmerkinstituut. 

Kind valt van het trapje van de aankleedtafel 

•   Het trapje is voorzien van een leuning. 
•   Het trapje heeft dichte treden aan de achterkant. 
 
Afspraak: de pedagogisch medewerkers leren de kinderen om naar beneden te klimmen op 
de billen. 
Afspraak: de pedagogisch medewerkers begeleiden de kinderen bij het naar boven en 
beneden klimmen. 

 Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel 

•   Wanneer het trapje niet wordt gebruikt, staat het altijd in het kastje geschoven. 
 
Afspraak: na het verschonen van een kind wordt het trapje direct weer ingeschoven. 
Afspraak: de pedagogisch medewerkers houden toezicht op het trapje. 
Afspraak: kinderen mogen niet alleen het trapje op klimmen. 

Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaakmiddelen 

•   Lotions e.d. worden altijd hoog opgeborgen, zodat kinderen op het aankleedmeubel er  
niet bij kunnen. 
•   Er is een gifwijzer opgehangen. 
  
Kind eet van toiletblokje / drinkt schoonmaakmiddel 
 
Er worden geen toiletblokjes gebruikt, waardoor dit risico uitgesloten kan worden. 
 
•   Schoonmaakmiddelen in de toiletpot worden doorgespoeld voordat er kinderen aanwezig 
zijn in de ruimte.  
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Sanitair volwassenen 

Alle huisregels met betrekking tot al het aanwezige sanitair staan reeds beschreven bij             
‘Sanitair kinderen’. Kinderen mogen geen gebruik maken van het volwassenentoilet en de            
deur van het volwassentoilet is altijd gesloten. 

Keuken 
Verbranding 

Kind brandt zich aan de oven(ruit) 

•   De oven wordt alleen gebruikt wanneer kinderen hier niet bij kunnen.  

Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen te trekken 

•   We letten goed op dat de waterkoker en/of koffiezetapparaat achterop het aanrechtblad 
geplaatst is en er geen snoeren naar voren hangen. 

Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker 

•   Er worden geen lucifers of aanstekers gebruikt en deze zijn niet aanwezig in de keukens. 
 
Afspraak: pedagogisch medewerkers die roken moeten hun lucifers / aansteker direct na 
gebruik opbergen in hun tas, die op kantoor bewaard wordt. 

 Kind brandt zich aan heet water 

De dagopvangkinderen kunnen niet bij de kraan en we letten erop dat zij geen meubilair of 
speelgoed als opstapje gebruiken. 
 
• Op de BSO kunnen de kinderen wel bij de kraan en zal een temperatuurbegrenzer 
geplaatst moeten worden. 

Overig 

Kind snijdt zich aan een mes 

•   Bestek wordt buiten bereik van de kinderen bewaard. 

 Kind trekt plastic zak over het hoofd 

•   De plastic zakken worden op de groep bewaard in een keukenkastje, dat vergrendeld is 
met een kinderslot. 

Kantoor 
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Kinderen mogen niet in kantoor komen. Wanneer er niemand aanwezig is op kantoor, is de               
deur hiervan gesloten. De risico’s kunnen worden uitgesloten. 

Bergruimte 

Kind drinkt van schoonmaakmiddelen 

•   De deur van de bergruimte is altijd dicht en onbereikbaar voor de kinderen. 
•   De schoonmaakmiddelen staan hoog opgeborgen. 
 
Afspraak: bergruimte altijd afsluiten.  

Kind krijgt giftige stoffen binnen omdat voedsel naast gevaarlijke stoffen wordt opgeborgen 

• Voedsel en giftige stoffen worden van elkaar gescheiden bewaard.  

Kind klimt in wasdroger 

•   De deur naar de wasruimte is altijd dicht en onbereikbaar voor de kinderen. 
 
Afspraak: bergruimte altijd afsluiten. 

Omgeving 

Kind rent de weg op als het wordt opgehaald 

Afspraak: we maken ouders alert op de gevaren van een kind dat de weg oploopt. 

Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur 

Afspraak: we maken altijd gebruik van een autostoeltje of fietsstoeltje. 
Afspraak: de pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld bij met betrekking tot 
de verkeersregels, bijvoorbeeld bij het oversteken. 

Ondergrond  

Kind bezeert zich aan zwerfvuil 

We waarschuwen de gemeente als er zwerfvuil wordt gesignaleerd. Indien nodig ruimen we             
dit zelf op. 

 
Huisregels omtrent brandveiligheid 
Uitgangen en vluchtroutes 
•  We zorgen ervoor dat alle (nood)uitgangen vrij zijn van obstakels. 
•  Afspraak: er mag geen speelgoed slingeren voor de (nood)uitgangen. 

17 



•  Afspraak: de kinderen mogen niet spelen (bouwen, glijden e.d.) op een afstand van minder 
dan 2 meter nabij de (nood)uitgangen. 
•  Er worden geen meubels geplaatst binnen een straal van 2 meter voor de (nood) 
uitgangen. 
•  De nooduitgangen zijn altijd van binnenuit te openen met een draaiknop. De deuren op de 
vluchtroute zijn nooit op slot. 
•  Alle deuren op de vluchtroute kunnen volledig open, zodat we met een evacuatiebedje 
naar buiten kunnen. 
• Alle deuren op de vluchtroute draaien met de vluchtrichting mee. 
• De nooduitgangen zijn voorzien van de aanduiding “nooddeur”. 
•  Er liggen geen losliggende kabels waar kinderen en medewerkers over kunnen vallen 
tijdens de ontruiming. 
 
Brandblusmiddelen 
  
•  Er is een brandhaspel aanwezig in de hal. 
• De brandblusmiddelen worden vrijgehouden van obstakels die de toegankelijkheid 
belemmeren. 
 
Afspraak: de pedagogisch medewerkers controleren dagelijks de toegankelijkheid van de 
brandblusmiddelen en verwijderen eventuele obstakels. 
•  De brandblusmiddelen worden jaarlijks gecontroleerd. 
•  Alle controles worden nauwkeurig bijgehouden in een logboek. 

Noodverlichting en bewegwijzering route 

•  De noodverlichting werkt en is duidelijk aangebracht boven de nooduitgangen. 
• De noodverlichting wordt periodiek gecontroleerd worden en bij een defect direct 
gerepareerd. 
•  Alle controles en reparaties worden nauwkeurig bijgehouden in een logboek. 

Ontruimingsplan en bedrijfsnoodplan 

Het ontruimingsplan staat op pagina 19 in dit veiligheidsbeleid. 

Bedrijfshulpverlening 
 
•  Alle pedagogisch medewerkers hebben een KinderEHBO diploma en/of zijn opgeleid tot 
bedrijfshulpverlener. 
•  Er zijn altijd een bedrijfshulpverleners aanwezig en een medewerkers met een 
(Kinder)EHBO diploma. 

Stoffering en versiering 
 
•  De plafonds zijn afgewerkt met brandwerend materiaal. 
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•  Er worden geen stofferingen en versieringen opgehangen bij lampen of warm wordende 
apparatuur. 
•  Er is geen vloerbedekking aanwezig en de inloopmat ligt vast en kan niet omkrullen. 
•  Er wordt alleen gebruik gemaakt van onbrandbare stofferingen en versieringen. 
•  Voor het vullen van ballonnen worden alleen onbrandbare gassen gebruikt 

Elektriciteitsvoorziening 
 
•  Alle gebruikersruimten zijn goed verlicht. 
•  De nooduitgangen zijn binnen en buiten verlicht. 
•  Indien nodig is er in de slaapkamers ‘oriëntatieverlichting’ aanwezig. 
•  Alle elektrische bedrading is goed beschermd. 
•  Alle stopcontacten zijn geaard. 
•  De meterkast is vrij van brandbare spullen en goed te bereiken. 
•  De meterkast is duidelijke herkenbaar door een icoon. 

Verwarmings- en kookgelegenheden  

•  De CV-ruimte is vrij en goed te bereiken. 
•  De losse stooktoestellen zijn vrijgehouden van brandbare, opgeslagen materialen. 
•  Het gas afvoerkanaal wordt minimaal één keer per jaar gecontroleerd en zo nodig 
gereinigd. 
•  Er wordt geen open vuur binnen het kindcentrum gebruikt. Bij verjaardagen maken we 
gebruik van nep waxinelichtjes. 

Afval 

•  Het afval is opgeslagen in goed af te sluiten containers. 
•  Er zijn geen asbakken aanwezig. 
  
 
Ontruimingsplan: hoe te handelen bij het ontdekken van brand 
 
•  Sla alarm via de handbrandmelder (naast brandslang) 
•  Alarmeer de collega’s 
•  Bel de Brandweer via 112 (geen directe doormelding) 
•  Meld dat er brand is op Kleine Waal 4 en dat er een kinderdagverblijf gevestigd is 
•  Verzamel de kinderen, pak de map kindgegevens en ga over tot ontruiming 

- Controleer of iedereen er is 
- Ga met de kinderen naar de nooduitgang, neem geen speelgoed of andere 

zaken mee; loop rustig 
- Blijf bij rookontwikkeling laag bij de grond 
- Laat de kinderen nooit alleen 
- Controleer of er niemand is achtergebleven 
- Indien mogelijk, sluit deuren en schakel elektrische apparaten uit 
- Loop rustig naar de verzamelplaats: Locatie Oranje Nassau 
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- Controleer op de verzamelplaats nogmaals of iedereen aanwezig is, meld je 
af bij de Brandweer en wacht op verdere instructies 

- Bel de directie 06-48753550 / 078-6151703 
- Verlaat nooit zonder toestemming de verzamelplaats 

Wat te doen bij brandalarm 
•  In geval van brandalarm wordt iedereen gewaarschuwd door de slow-woop 
•  Probeer na te gaan waar de brand is 
•  Ga over tot ontruiming 
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