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1. Inleiding 

 

 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderopvang Ot & Sien. Met 

behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locaties werken. Met als 

doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en 

leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige 

gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. 

Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met 

medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en 

gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen 

opgesteld voor verbetering.  

 

Dorothé Samson is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een 

beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken 

voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een 

onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in 

gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we 

monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in 

de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct 

controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. 
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2. Missie en visie omtrent veiligheid en gezondheid 

 

Missie 

We zorgen voor een verantwoorde, professionele  BSO, waarin ieder kind zich veilig voelt en  

zich optimaal verder kan ontwikkelen. Het kind wordt gestimuleerd, zowel individueel als in 

groepsverband en de sociale contacten worden bevorderd. Dat betekend dat we ervoor zorgen 

dat we de kinderen:  

- Een gevoel van emotionele veiligheid bieden (ervoor zorgen dat ze zich prettig voelen, het 

naar hun zin hebben). 

 - De gelegenheid geven om de persoonlijke competenties te ontwikkelen (ontwikkelen van 

zelfstandigheid, zelfredzaamheid, zelfvertrouwen en creativiteit. 

 - De gelegenheid geven om de persoonlijke competenties te ontwikkelen (oefenen van sociale 

kennis en vaardigheden, zoals communicatie, samenwerken, andere helpen en omgaan met 

conflicten).  

- De gelegenheid geven om zich waarden en normen eigen te maken (de cultuur van de 

samenleving).  

 

Visie 

Kinderopvang Ot & Sien staat voor ons voor gezelligheid, persoonlijke aandacht, 

ongedwongen en een huiselijke sfeer, die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van ouders en 

de behoefte van het kind. Als de kinderen uit school komen krijgen ze wat te eten en te 

drinken. Zo zal elke middag gestart worden met een moment waar de kinderen hun verhaal 

kwijt kunnen. Wij vinden het belangrijk dat de tijd die de kinderen bij ons doorbrengen hun 

eigen vrije tijd is. De kinderen kunnen dus zelf kiezen wat ze doen. De pedagogisch 

medewerkers zullen de kinderen hierbij begeleiden en toezicht houden. Er is ruimte om samen 

te spelen, knutselen enz. Ook kunnen ze rustig een boekje lezen.  

 

Doel 

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien 

van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De 

belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:  

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,  

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en  

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.  

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd 

kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  
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3. Grote Risico’s  

  

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen 

leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s 

onder verdeeld in drie categorieën:   

3.1 fysieke veiligheid  

3.2 sociale veiligheid  

3.3 gezondheid  

  

  

Per categorie hebben we maximaal 4 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende 

maatregelen die zijn genomen om het risico tot het minimum te beperken.  

 

3.1 Fysieke veiligheid  

Ten aanzien van de fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote 

risico’s:  

- Vergiftiging  

- Verbranding  

- Vallen van Hoogte en tegen obstakels  

- Verdrinking 

 

De maatregelen die we genomen hebben bij vergiftiging zijn: 

 - Vluchtige stoffen zoals vernis, chloor worden alleen gebruikt op plaatsten waar geen 

kinderen aanwezig zijn.  

- Schoonmaakmiddelen, andere giftige stoffen worden buiten bereik van de kinderen bewaard 

(hoge keukenkasten) 

 - Er zijn geen giftige of stekelige planten/begroeiing rondom of op het buiten speelterrein.  

- Medicijnen worden bewaard buiten bereik van kinderen (indien nodig in de koelkast). 

 - Apparatuur en gereedschap zijn veilig opgeborgen.  

  

De maatregelen die we genomen hebben bij verbranding zijn:  

- Er worden geen kinderen op schoot genomen wanneer er koffie of thee wordt gedronken.  

- Er worden geen kaarsen gebrand.  

- Kopjes met hete dranken worden buiten bereik van de kinderen geplaatst. 

- De waterkraan in de toiletruimtes zijn beveiligd met thermostaat.  

 

De maatregelen die we genomen hebben bij vallen hoogte en tegen obstakels zijn: - Een 

speeltoestel wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is. We mogen niet op daken klimmen of 

elkaar duwen. 

- We klimmen niet op en over de hekwerken buiten.  

- De kinderen (Bso Herenweg 61b) mogen niet op de trap naar het speelhuisje spelen. 

  

Een aantal algemene voorbeelden van veiligheid die we hebben genomen binnen onze opvang 

zijn:  

- Stopcontacten zijn beveiligd.  

- Wanneer er geknoeid wordt met water (bijv. in de keuken of badkamer) wordt dit zo snel 

mogelijk opgeruimd om uitglijden te voorkomen.  

- Geen spullen voor de nooduitgangen plaatsen.  

 

De maatregelen die we genomen hebben bij verdrinking zijn: 

- Bij de scouting, spelen alleen kinderen met een zwemdiploma vanwege de sloot aan 

de zijkant van het veld. 

- Met de kinderen zonder diploma, spelen we buiten in de speeltuintjes van het dorp. 
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3.2 Sociale veiligheid:  

 
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote 

risico’s:  

3.2.1 Grensoverschrijdend gedrag/ Kindermishandeling   

3.2.2 Vermissing  

 

3.2.1 Grensoverschrijdend gedrag/ Kindermishandeling 

 

De maatregelen die we genomen hebben bij grensoverschrijdend gedrag: 

Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische 

grensoverschrijdingen. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door of naar alle 

personen die betrokken zijn bij Kinderopvang Ot & Sien. Zowel kinderen als volwassenen. Dit 

kunnen zijn; beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, 

ouders/verzorgers, kinderen, buurtbewoners en overige aanwezigen. Wij willen 

grensoverschrijdend gedrag voorkomen op onze locaties. 

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 

voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt: 

Tijdens teamvergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 

cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met 

elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en 

niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.  

Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 

gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit 

nodig is. 

We hebben een open aanspreekcultuur. Wij proberen uit te dragen dat ouders altijd bij ons 

terecht kunnen als zij ergens mee zitten aangaande de opvang van hun kind. Zo willen wij er 

voor zorgen dat eventuele ontevredenheid direct uitgesproken en zo mogelijk opgelost worden. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

- Alle pm’ers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring). 

- Alle pm’ers werken naar en zijn op de hoogte van het protocol ‘Kindermishandeling 

en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang. 

 

3.2.2 Vermissing 

De maatregelen die we genomen hebben bij vermissing zijn: 

- Houd altijd de presentielijst bij, zodat je weet hoeveel kinderen aanwezig zijn  

- Houd altijd toezicht als de kinderen buiten spelen( met uitzondering van kinderen met 

toestemming van ouders).  

- Mocht er toch een kind vermist zijn dat wordt het protocol bij weglopen zoek raken kind in 

werking gezet.  
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 3.3 Gezondheid  
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  

3.3.1 Ziektekiemen  

3.3.2 Buiten milieu 

3.3.3 Binnen milieu  

 

3.3.1 Ziektekiemen  

De maatregelen die we genomen hebben m.b.t. de overdracht van ziektekiemen zijn:  

- De pm’ers zorgen voor goede handhygiëne. De handen worden op belangrijke momenten     

  grondig met zeep gewassen. Deze belangrijke momenten zijn voorafgaand aan het aanraken    

  en bereiden van voedsel, het eten of het helpen bij eten, voor en na wondverzorging. Na    

  hoesten, niezen, snuiten van neus, toiletbezoek of het afvegen van billen worden de handen  

  gewassen.  

- Er worden latex handschoenen gedragen bij eventueel contact met bloed, wondvocht,   

  braaksel en diaree. Bij contact met speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed worden  

  de handen gewassen met dettol handzeep. 

- Er wordt altijd gebruik gemaakt van eigen beker, bord, bestek per kind.  

- Neuzen worden met papieren tissues schoongemaakt of gesnoten en direct daarna  

  weggegooid.  

- Er wordt aan de kinderen geleerd dat zij snot niet aanraken en hun handen wassen na  

  toiletbezoek. 

- Er wordt gewerkt met schoonmaaklijsten. 

- Gebruik altijd een schoon vaatdoekje om de tafels, stoelen en bank na de maaltijd te reinigen 

 

3.3.2 Buitenmilieu 

De maatregelen die we genomen hebben bij buitenmilieu zijn:  

- Tel voordat je naar buiten gaat de kinderen  

- De kinderen mogen niet op de hekken/omheining klimmen  

- Houd altijd toezicht als de kinderen buitenspelen  

 

 Buitenspelen bij zon: 

- Kinderen worden op zonnige dagen ingesmeerd met zonnebrand Solait factor 50 voordat ze  

  naar buiten gaan.   

- Bij hoge temperaturen wordt er in de schaduw gespeeld 

- Op warme dagen wordt er extra drinken aangeboden  

- Bij hogen temperaturen worden de activiteiten aangepast.  

- Het nuttigen van met name zoete etenswaren (fruit en ranja) zoveel mogelijk beperken om  

  wespen/bijensteken te voorkomen.   

  

Buitenspelen bij vriesweer:  

- Kleed de kinderen warm aan (sjaal, muts en wanten) 

- Zorg dat de kinderen goed in beweging blijven. 

- Blijf niet te lang buiten.  

  

3.3.3 Binnenmilieu 

De maatregelen die we genomen hebben m.b.t. het  binnenmilieu zijn: Luchtkwaliteit:  

- Ventileer dagelijks in alle ruimtes.  

- Ventileer extra tijdens bewegingsspelletjes 

- Bij voorkeur is de temperatuur in de leefruimte rond de 20 graden 

- In ruimtes waar  kinderen aanwezig zijn worden geen spuitbussen (verf, haarlak,  

  luchtverfrisser) gebruikt.  

  

Leef/speelruimte: 

- Er mag niet met speelgoed gegooid worden.  

- De pedagogisch medewerksters controleren zelf regelmatig het speelgoed. Speelgoed dat niet  

  veilig is (stuk, beschadigd, losse stiksels of touwtjes) wordt gerepareerd of weggegooid. Bij    

  aanschaf van nieuw speelgoed wordt gekeken of speelgoed veilig is.  

- Niet rennen in de ruimtes.  

- We blijven met handen en voeten bij ons zelf.   
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4. Omgang met kleine risico’s  

  

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij 

willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk 

speelgoed voorkomen. Maar met 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 degelijks kan gebeuren.  

 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 speelsituaties 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.   

  
5. Risico-inventarisatie                                                                                  

 

In  januari 2017 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan 

de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locaties in kaart gebracht. Deze 

staan beschreven in dit veiligheid en gezondheidsplan. De grote risico’s zijn reeds beschreven 

in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 hebben we de kleine risico’s beschreven.  

 

Wij volgen de richtlijnen van de Wet IKK voor het beschrijven van de risico’s. 

De risico-inventarisatie bespreken wij tijdens teamvergaderingen met de pm’ers van 

Kinderopvang Ot & Sien. 

                                                                                                                                                                                     
6. Achterwachtregeling:  

  
Dorothé Samson en de kdv’s op locatie Herenweg 40 en 61b zijn achterwacht voor de 

buitenschoolse opvang.  

 

6.1 Afwijkende inzet beroepskrachten 

 

Op de buitenschoolse opvang mogen er voor en na schooltijd en op vrije middagen maximaal 

een half uur per dag minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Tevens geldt inzet van 

minimaal de helft van de benodigde pedagogisch medewerkers.   

Op de volgende momenten alle dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag) is het vereiste aantal pm-ers aanwezig op de groep:  

 • 7:00 tot 8:45  

           • 15.00 tot 17.30 

 • 18.00 tot 18.30  

Op de volgende momenten alle dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag) wijken wij af van het aantal vereiste pm-ers op de groep:  

 • Eind van de dag: 17.30 tot 18.00  

 
Naast dit half uur per dag is op vrije dagen en in de vakantie dezelfde drie-uursregeling van 

toepassing als in de dagopvang. 

 

Op de volgende momenten alle dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag) is het vereiste aantal pm-ers aanwezig op de groep:  

 • 7:30 tot 8:30  

           • 9.00 tot 13.00 

 • 14.30 tot 16.45 

   • 17.45 tot 18.30 

Op de volgende momenten alle dagen van de week (maandag, dinsdag, woensdag, donderdag 

en vrijdag) wijken wij af van het aantal vereiste pm-ers op de groep:  

• Begin van de dag: 8:30 tot 9:00  

• Pauzetijd van pm-ers: 13:00 tot 14:30   

• Eind van de dag: 16.45 tot 17.45  
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7. EHBO regeling  

 

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg 

van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich 

andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locaties hebben 

momenteel alle medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO en een 

certificaat voor Bedrijfshulpverlening. 

 

 

Cursus Eerste Hulp aan Baby’s en Kinderen 

 

Medewerker:                                               Datum laatstbehaalde op: 

Dorothe Samson     11-01-2018 

Esther Driehuis     11-01-2018 

Petra de Kuijer     11-01-2018 

Christa Kranenburg    17-05-2018 

Carina de Jong     11-01-2018 

Ilse Kostman     11-01-2018 

Anique van Diemen    11-01-2018 

Marinda van der Waay    17-05-2018 

Meghan Samson     17-05-2018 

Ingrid de Zwart     14-06-2019    

Robin Hanenberg     01-02-2018 

Geja Toonen     12-11-2019 

 

   

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut: 

Het Nederlandse oranje kruis vereniging EHBO Lucas te Vinkeveen 

 

Datum herhaling EHBO aan baby’s en kinderen is gedaan op 23-3-2021 en 30-3-2021 

 

Herhaling EHBO aan baby’s en kinderen wordt weer ingepland voorjaar 2022. Exacte datum 

nog niet afgesproken.  

 

Cursus Bedrijfshulpverlening; Brandbestrijding en ontruiming en eerste hulp 

 

Medewerker:                                                 Datum laatst behaalde certificaat: 

Dorothe Samson     22-03-2021 

Esther Driehuis     18-05-2021 

Anique van Diemen    22-03-2021 

Petra de Kuijer     18-05-2021 

 

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut: BOM bedrijfsopleidingen 

Herhaling wordt weer ingepland. 

 
Brandveiligheid 

Het pand van Kinderdagverblijf Ot & Sien wordt periodiek gecontroleerd door de brandweer. 

De laatste controle was op 31 mei 2021. 
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8. Beleidscyclus  

 

Onze beleidscyclus starten we met een risico-inventarisatie van 2017. Tijdens een 

teamvergadering bespreken we de onderwerpen. We nemen iedere vergadering een onderdeel 

uit ons beleidsplan Veiligheid en gezondheid en nemen dit door of er nog iets verandert is, wat 

aangepast moet worden in het beleidsplan.  Zo is het hele team betrokken bij het beleidsplan. 

Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie hebben we een actieplan gemaakt en 

maken we een actieplan op.  

De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamvergaderingen. Op 

basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 

Daarnaast voelt ons team zich continu verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid bij 

Kinderopvang Ot & Sien. Bij zaken die direct actie vragen, handelen de medewerkers direct en 

zorgen zij dat een probleem opgelost wordt. 

 
Plan van aanpak 

 
Welke maatregelen worden genomen? 

De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten 

op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.  

 

 

Hoe worden maatregelen 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 tijdens een teamvergadering 

de genomen maatregelen. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast. In de afgelopen periode hebben we 

ondervonden dat de volgende maatregelen een positief effect hebben gehad op het verbeteren 

van het veiligheids- en gezondheidsbeleid: 

 

Communicatie en afstemming intern en extern  

 

We vinden het belangrijk dat pm’ers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 

bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe pm’er op de 

locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze 

persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.  

 

Tijdens teamoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een 

vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 

Pm’ers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
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Bijlage 1 : 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:  

 

Reden aanpassing:  

Maatregel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum aangepast: januari 2022 

 

Reden aanpassing: Besproken huisregels  

Maatregel: Huisregels doorgenomen en waar nodig aangepast. Toegevoegd aan het werkplan. 

 

 

 

 

 

Datum aangepast: Continu 

 

Reden aanpassing: Corona maatregelen 

Maatregel: Corona maatregelen aangepast, protocol corona actueel houden. Beslisboom 

actueel houden 

 

 

 

 

Datum aangepast:  

 

Reden aanpassing:  

Maatregel:  

 

 


