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1. Missie en Visie
De BSO Bilderdijkpark staat voor een veilige en uitdagende omgeving voor kinderen, waar met
passie gewerkt wordt om een belangrijke bijdrage te leveren aan de ontwikkeling, opvoeding
en verzorging van kinderen. Het spelenderwijs experimenteren en ontdekken is hierbij van
groot belang. Een uitdagende omgeving en het leren omgaan met kleine risico’s vormen daarin
een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit
alles.

1.1 Doel
Medewerkers voelen zich verantwoordelijk en denken mee bij het Veiligheids- en
gezondheidsbeleid. 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
3) Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.
Doordat wij tijdens onze maandelijkse vergaderingen diverse punten inbrengen kunnen wij ook
terugkomen op risico’s en maatregelen. Momenteel hebben we de kleine risico’s up-to-date.
Er zijn n.a.v. de risico-inventarisatie geen maatregelen genomen, omdat dit niet nodig is.
De kleine risico’s blijven we onder de loep nemen en maken we bespreekbaar met de kinderen.
De grote risico’s worden omschreven, en de maatregelen om deze te voorkomen worden
toegelicht.
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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2. Risico-inventarisatie
In december 2019 hebben wij een risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd.
Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. Wij hebben hiervoor
gebruik gemaakt van de methode van Stichting Consument en Veiligheid als uitgangspunt. Dit instrument is
door hen ontwikkeld in samenwerking met GGD-Nederland en het ministerie van SZW.
De grootste risico`s zijn beschreven in hoofdstuk 3 en in hoofdstuk 4 bespreken wij de kleine
risico’s. De gezondheidsrisico’s worden beschreven in hoofdstuk 5.
Wij zullen de risico’s jaarlijks inventariseren met de methode van Stichting Consument en
Veiligheid.
Wij hebben de vergaderingen als actiepunt op de inventarisatie gezet. Wij willen de protocollen
elke vergadering terug laten komen, om deze steeds meer bij het personeel te laten leven. We
betrekken elkaar bij de werkinstructie en gemaakte afspraken.

2.1 Beleidscyclus
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Op basis van de
uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. De
voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens werkoverleggen.
Wij hebben wekelijks een werklunch en gelijk daar achteraan een vergadering.
Tevens plannen wij om de zes à acht weken een vergadering in m.b.t. op het VG-beleid of
diverse andere protocollen.
Jaarlijks wordt de risico-inventarisatie herhaald en wordt er gekeken of er vanuit de
(bijna)ongevallen registraties aanpassingen in het beleid of de werkwijze wenselijk is.
Op basis van de evaluaties wordt het Veiligheids- en gezondheidsbeleid bijgesteld. Om te
bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we om de twee maanden de genomen
maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie
een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.

2.2 Plan van aanpak
/ Proactief

VG Beleid
Actualiseren

Teamoverleg

Evaluatie

Acties
Definieren

Acties
Uitvoeren
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Actie
Noem een actie
Overtreding 4
Schrijven van de
Gemeente
Overtreding 5
Schrijven van de
Gemeente
Overtreding 5
Schrijven van de
Gemeente
Overtreding 6

Genomen of te nemen maatregel

Wie en
wanneer

Schrijven Protocol Ophalen van Kinderen.
De vanzelfsprekend geworden werkafspraken rondom
het halen van de kinderen uit school zijn verankerd in
het Beleid veiligheid & Gezondheid
De voornaamste grote risico’s stonden niet concreet
omschreven. Dit is aangevuld in het Beleid Veiligheid &
Gezondheid.
In het Beleid Veiligheid & Gezondheid is toegevoegd
wanneer grensoverschrijdend gedrag zich voor zou
kunnen doen.
De risico-inventarisatie is opnieuw uitgevoerd en er is
een rapportage geschreven. Er is een actieplan
opgesteld in het Beleid veiligheid & Gezondheid.
De handelswijze indien de risico’s zich verwezenlijken
is toegevoegd.

Rob van Luijnen
December 2019

Overzicht Ongevallen registratie
Periode:
1 januari 2019 t/m 31 januari 2019
Planning:
de volgende RI moet uitgevoerd worden voor 31 januari 2020
In de periode van 1 januari 2019 tot en met 31 januari 2019 hebben er geen (bijna)ongevallen
plaats gevonden.
Datum
Ongevallen
Omschrijving
Hoe kan het
ongeval
registratie
ongeval
ongeval in de
ingevuld
toekomst
door
voorkomen
worden

2.3 Evaluatie
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 dit tijdens ons overleg. 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:
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Maatregel
Wat is aangepakt?

Effect

Actie nodig

2.4 Communicatie en afstemming
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het Veiligheids- en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of
bijgesteld, spelen zij daar dan ook allen een actieve rol hierin.
Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken, zorgen we voor een uitgebreide
introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Zodanig dat deze persoon in staat is tot
het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. Tijdens werkoverleggen is het
bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vaak terugkerend agendapunt.
Zo wordt het mogelijk gemaakt zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen.
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.
De oudercommissie wordt ingelicht over onze activiteiten ten aanzien van ons veiligheids- en
gezondheidsbeleid.
Wat doen wij structureel aan communicatie met ouders betreffende het Veiligheids- en
gezondheidsbeleid?
- Wij hebben een prikbord voor communicatie met de ouders bij de entree van de BSO.
- Nieuwe ouders worden er opmerkzaam op gemaakt.
- Op dat prikbord wijzen wij de ouders op de mogelijkheid ons Veiligheids- en
gezondheidsbeleid via onze website te kunnen inzien.
- Wij attenderen de ouders erop dat ze voor inzage van het Veiligheids- en
gezondheidsbeleid ook de medewerkers hier om kunnen vragen. Het actuele Beleid
Veiligheid & Gezondheid in te zien voor de ouders, pedagogisch medewerkers,
vrijwilligers en andere beroepskrachten en stagiaires. Het document vindt u op onze
website.
- Wanneer wij het Beleid Veiligheid & Gezondheid herzien hebben, brengen wij ouders
en medewerkers hiervan op de hoogte doormiddel van een nieuwsbrief.
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3. Grote risico’s en het voorkomen van grote risico’s.
Groot risico - groot gevolg
BSO Bilderdijk ziet risico’s met grote gevolgen voor veiligheid en/of gezondheid van de
kinderen als groot risico. Voor alle grote risico’s waarbij het letsel groot kan zijn, dus ook de
risico’s waar de kans op ontstaan klein is, zijn werkafspraken gemaakt met medewerkers en
in sommige gevallen maatregelen genomen in het pand. Bijvoorbeeld stopcontacten
voorzien van stopcontactbeveiliging.
De grote risico’s in de inventarisatielijsten uit bijlage 1 Rapportage Veiligheid kleuren wij
rood.
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste roodgekleurde grote risico’s die op onze locatie
kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de
risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid.
Per categorie hebben we maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende
maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. Voor de
overige risico’s verwijzen we naar bijlage 1 waarin de complete risico-inventarisatie is
opgenomen die december 2019 is uitgevoerd.

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

3.1.1 Vallen van hoogte
De aanwezigheid van een trap en de ramen op de
bovenetage leveren het grootste risico op met
betrekking tot vallen van hoogte. Om de kans op
vallen van de trap te verkleinen, hebben wij de
volgende afspraken:
De trap beneden op de gang zorgt voor toegang naar de BSO
boven. Zo kunnen kinderen van beide BSO-ruimtes er gebruik van
maken. Bovenaan is een hekje geplaatst. Groepsleiding ziet erop
toe dat dit steeds gesloten wordt als je er doorheen bent gegaan.
Gezien het feit dat kinderen onder de vier jaar ook in de hal
komen hebben we de huisregel dat kinderen altijd eerst vragen of
ze de gang op mogen (hier bevindt zich tevens ook toegang tot de
trap. Zo weten we te allen tijde wat een kind buiten de
speelruimte wil gaan doen.

Met betrekking tot het gebruik van de trap, hebben wij de volgende groepsregels:
 We leren de kinderen het hekje sluiten als ze zien dat deze open staat.
* We leren kinderen om niet te rennen van de trap.
* We leren kinderen om altijd eerst toestemming te vragen om naar
boven of naar beneden te gaan.
Wij als pedagogische leiding hebben goed contact met de kinderen over hun trapgebruik. Kinderen kunnen
deelnemen aan diverse activiteiten maar mogen niet heen en weer. Het is de bedoeling dat een kind wel wat
gaat ondernemen binnen de groepen.
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Met betrekking tot het gebruik van de trap hebben wij de volgende werkafspraken:
* We hebben de afspraak onderling dat we nooit met een hele rij de trap op of af gaan.
* De kinderen lopen niet naast elkaar op de trap, altijd achter elkaar.
* Nooit meer kinderen dan drie tegelijk op de trap.
* Kinderen duwen niet en hebben geen haast om de trap te gebruiken.
Wij hebben huisregels waarin de regels van de trap ook herhaaldelijk terugkomen.
De trap zit tussen muren in geplaatst waardoor van de leuning glijden niet lukt. We hebben de afspraak dat
er niet gerend en gespeeld wordt op de trap. De trap heeft gesloten treden.
We houden de trap vrij van afval/speelgoed/spullen. Dit om te voorkomen dat iemand uitglijdt en omdat de
trap tevens de vluchtroute vormt voor iedereen die boven is.
Met betrekking tot de aanwezige ramen boven hebben wij de
volgende huisregels:
 Ramen worden gesloten als er kinderen aanwezig zijn of
alleen op de kiepstand open gezet. De ramen boven
kunnen alleen op kiepstand geopend worden. Er dient
altijd een pedagogisch medewerker in de groepsruimte
aanwezig te zijn als er een raam open staat op de
kiepstand.

3.1.2 Verstikking
Verstikking tijdens het eten en drinken vormt het grootste verstikkingsrisico. Om de kans op
verstikking te verkleinen, hebben wij de volgende afspraken:
* Kinderen zitten altijd tijdens het eten.
* Kinderen leren rustig te eten.
* Allergieën van kinderen zijn bekend bij het personeel en voor invalkrachten is dit ook altijd
duidelijk en direct vindbaar.

3.1.3 Vergiftiging
De aanwezigheid van schoonmaakmiddelen, tassen van personeel en planten vormen een
vergiftigingsgevaar.

3.1.4 Verbranding
De aanwezigheid van verwarming,
verwarmingsbuizen, verbranding toestellen,
kookplaat en heet waterkranen vormen een
verbrandingsgevaar.

10

In de huisregels zijn afspraken opgenomen om verbranding te voorkomen.
 Er wordt geen hete thee gedronken aan tafel bij de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
tafelkleden. De theekopjes worden ver op het aanrecht geplaatst.
 De waterkoker moet achter op het aanrecht geplaatst worden en ook het snoer dient buiten het
bereik van kinderen te liggen.
 Kinderen mogen alleen onder begeleiding in de keuken komen.
 Sluit de keukendeur wanneer er gekookt of gebakken wordt.

3.1.5 Verdrinking
De BSO ligt in een omheinde speeltuin. Er is
geen open water aanwezig in de speeltuin. Er
is een kade waar een hek aan de kant voor
staat. En tussen de kade en de BSO zit nog het
schoolplein, een fietsstrook, een wandelpad en
een groenstrook. Bij het protocol vermissing is
opgenomen dat er eerst gezocht dient te
worden bij gevaarlijke plaatsen zoals het water
wanneer een kind vermist wordt.
Het gebruik van badjes in de zomermaanden vormt een verdrinkingsgevaar. Om de kans op
verdrinking te verkleinen, hebben wij de volgende afspraken:
* Bij het gebruik van zwembadjes is er altijd voldoende en altijd direct toezicht bij het
zwembadje. Zeker als hierbij kinderen zijn zonder zwemdiploma.
* Er worden eerst duidelijke afspraken gemaakt over het directe toezicht voordat de badjes
worden gevuld en hoe het zwembadje wordt gebruikt. Kinderen worden nooit alleen gelaten
bij het water.
* Zwembadjes worden na gebruik altijd geleegd.

3.1.6 Vermissing
Het werken met verschillende ruimtes levert een risico op m.b.t. het vermissen van kinderen. Wij hebben
werkafspraken gemaakt om goed overzicht te houden wanneer kinderen buiten de basisgroepsruimte
verblijven. Deze afspraken staan beschreven in ons pedagogisch beleidsplan.
We hebben een Protocol Vermissing bijlage 5 wat te doen bij vermissing op de opvang.
Het ophalen van de kinderen, levert een risico op m.b.t. vermissing. Om dit risico in te perken, werken wij
volgens het Protocol ophalen van kinderen
Het buitenspelen levert een risico op met betrekking tot vermissing. Wij hebben afspraken
met betrekking tot het toezicht houden tijdens het buitenspelen. De medewerkers van de
speeltuinstichting houden ook toezicht op de buitenspelende BSO-kinderen en doordat de BSOkinderen allemaal een hesje dragen, vallen zij op tussen alle buiten spelende kinderen en zijn zij
goed zichtbaar.
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Het ondernemen van uitstapjes levert een risico op met betrekking tot vermissing. Wij
hebben in het Protocol Uitstapjes opgenomen welke afspraken wij hebben om uitstapjes zo
veilig mogelijk plaats te laten vinden.

3.1.6 Verkeersongevallen
Het ophalen van de kinderen, levert een risico op m.b.t. verkeersongevallen. Om dit risico in te perken,
werken wij volgens het Protocol ophalen van kinderen
Het ondernemen van uitstapjes levert een risico op met betrekking tot verkeersongevallen.
Wij hebben in het Protocol Uitstapjes opgenomen welke afspraken wij hebben om uitstapjes zo
veilig mogelijk plaats te laten vinden.

3.1.7 Stappenplan handelen na voorval
Wanneer zich een ongeval of bijna ongeval heeft plaatsgevonden met betrekking tot de fysieke
veiligheid, volgen wij de volgende stappenplan:
• Stap 1: De eerste hulp wordt verleend door de aanwezige EHBO-er. Er wordt een
inschatting gemaakt of er spoed is en 112 gebeld moet worden, of het kind gezien moet
worden door de huisarts of dat alleen EHBO toepassen door de pedagogisch
medewerker voldoende is. De nodige actie wordt uitgevoerd.
• Stap 2: De collega’s en de leidinggevende worden op de hoogte gebracht van het (bijna)
ongeval.
• Stap 3: Ouders worden ingelicht over het (bijna) ongeval. Bij grote ongevallen worden
ouders zo spoedig mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht en wordt er overlegd of
het noodzakelijk/ wenselijk is dat ouders hun kind eerder komen halen.
• Stap 4: De medewerker bij wie het ongeval heeft plaatsgevonden vult het (bijna)
ongevallen registratieformulier in. Zie bijlage 15. Deze wordt bewaard in de map bij het
Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid.
• Indien er acties volgen uit de ongevallenregistratie zoals uitvoeren van klussen of
vastleggen van werkafspraken, worden deze acties uitgevoerd. De medewerker die bij
het ongeval aanwezig was, bewaakt dat de acties uitgevoerd worden en dat de juiste
personen aangestuurd worden. De leidinggevende bewaakt of deze stap goed verloopt
en heeft de eindverantwoordelijkheid.
• Stap 5: Bij de overdracht wordt precies besproken wat er gebeurd is en hierbij wordt
gebruik gemaakt van het (bijna)ongevallenformulier.
• Stap 6: De ongevallenregistratie wordt tijdens het eerstvolgende werkoverleg
besproken zodat alle medewerkers op de hoogte zijn. Met elkaar wordt besproken hoe
het ongeval in de toekomst geprobeerd kan worden om te voorkomen.
• Stap 7: Jaarlijks worden alle ongevallenregistraties met de oudercommissie besproken
en kan de oudercommissie eventueel nog advies geven op te nemen maatregelen.
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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
Grensoverschrijdend gedrag levert een risico op ten aanzien van de sociale veiligheid. Wij hebben de
volgende maatregelen genomen om de kans op grensoverschrijdend gedrag in te perken.
 Kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor waarden en normen. 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.
In het pedagogisch beleid hebben we dit opgenomen bij Waarden en normen.
In hoofdstuk 6 hebben wij opgenomen wat grensoverschrijdend gedrag is, wanneer het zich
voor zou kunnen doen, hoe wij dit proberen te voorkomen en hoe wij handelen indien het toch
plaats heeft gevonden.

3.2.2 Kindermishandeling
Kindermishandeling levert een risico op ten aanzien van de sociale veiligheid. Wij hebben de
volgende maatregelen getroffen met betrekking tot kindermishandeling:
 We werken met de meldcode en met het afwegingskader in de Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en we hebben het Protocol Om het zorgkind.
Hierin staat stapsgewijs beschreven welke handelingen uitgevoerd moeten worden.
 Elk jaar krijgen de medewerksters meldcodetraining waarin de 3 routes uitgelegd worden.

3.2.3 Vermissing
We hebben een Protocol Vermissing waar in staat wat te doen bij vermissing op de opvang.

3.2.4 Stappenplan handelen na voorval sociale veiligheid
De stappenplannen met betrekking tot de sociale veiligheid staan beschreven in aparte protocollen.

1. Grensoverschrijdend gedrag
In hoofdstuk 6 hebben wij opgenomen hoe wij handelen indien het toch plaats heeft
gevonden.
2. Kindermishandeling
In de meldcode staat een routekaartje stapsgewijs de verschillende fasen in de route beschrijft. In
onze meldcode zijn de verantwoordelijkheden van de medewerkers uitgesplitst in taken en
bevoegdheden.
3. Vermissing
In het Protocol Vermissing staat beschreven hoe wij vermissing voorkomen en welke stappen wij
moeten nemen wanneer er een kind vermist wordt tijdens de opvang.

3.3 Gezondheidsrisico’s
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

3.3.1 Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
Hygiëne van de handen
Via vuilen halen bestaat er een risico om ziektekiemen over te dragen. Om dit risico in te perken, hebben
wij de volgende afspraken verankert in het Hygiënebeleid.
13

Wij zorgen dat het kind zo min mogelijk in contact komt met ziektekiemen via ongewassen handen van
groepsleiding door het optimaal zorgdragen van een goede handhygiëne en het wassen van de handen
Voor: Het bereiden en aanraken van voedsel. Het eten en helpen bij het eten.
Na: Hoesten, niezen, snuiten Toiletgebruik verschonen kind, afvegen billen kind.
Contact met lichaamsvochten, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht, bloed, buiten spelen,
contact vuile was of afvalbak en EHBO-handelingen.
Schoonmaakwerkzaamheden:
Wij wassen de handen zorgvuldig volgens het hygiëneprotocol. Gebruiken 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 hand wordt verdeeld. Spoel de
handen al wrijvend af onder stromend water.
Droog de handen af met een schone, droge handdoek, gebruik het liefst papieren handdoeken.
Handdoeken vervangen wij minimaal dagelijks.

De aanwezigheid van de zandbak
De aanwezigheid van een zandbak levert een risico op met betrekking tot de gezondheid. Uit de
risico-inventarisatie komt als risico naar voren;
Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact met ziektekiemen.
Om dit risico in te perken, hebben wij de volgende maatregelen genomen:
* De zandbak wordt na gebruik afgedekt. Kinderen eten en drinken niet in de zandbak. Alle zichtbare
verontreiniging wordt direct verwijderd.
* De kinderen wassen hun handen na het spelen in de zandbak.
* Het zand wordt vervangen:
o Wanneer zichtbare vervuiling niet meer te verwijderen valt.
o Wanneer kinderen “vuil” uit de zandbak komen.
o Wanneer dierlijke uitwerpselen zijn aangetroffen wordt de oude laag eerst verwijderd.

Ziekte en infectiegevaar
Het grootste risico zien wij besmettelijke (kinder)ziekte. Onze medewerkers zijn op de hoogte
waar zij in kunnen zien welke besmettelijke ziektes geweerd moeten worden. De algemene
richtlijnen van het RIVM aan rondom ziektes. Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid Informatie over ziektebeelden voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvang. Wij hebben een Ziektebeleid, zie bijlage 8.
De medewerkers hebben de KIDDI-app van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu op hun mobiele telefoon
zodat zij snel het advies wel of niet weren bij (kinder)ziektes op kunnen zoeken.
In ons Veiligheidshandboek staan de volgende afspraken vastgelegd.
Ziekten:
o Zieke kinderen vegen hun handen aan hun eigen handdoek of papieren doekjes af.
 http://www.rivm.nl/dsresource?objectid=rivmp:315763&type=org&disposition=inline&ns_nc=1

Hoesten/niezen
Op de BSO zijn veel kinderen binnen een groepsruimte aanwezig en niezen en hoesten levert
dan een risico op.
Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door aan hoesten of niezen
door groepsleiding door: Het toepassen van een goede hoest- en nieshygiëne. Niet hoesten en
niezen in de richting van anderen. De hand voor de mond houden. Na hoesten, niezen en
snuiten de handen te wassen.
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Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door hoesten of niezen van
andere kinderen door: Het aanleren van een goede hoesthygiëne. Toepassen huisregels. Dit
houdt in:
* Kinderen leren het hoofd weg te draaien of naar beneden te buigen tijdens hoesten,
niezen.
* Kinderen erop te wijzen hun hand voor de mond te houden.
* Kinderen leren de handen te wassen wanneer deze door hoesten en niezen zichtbaar
vuil zijn.
* Wij voorkomen dat kinderen in contact komen met ziektekiemen door snot/spuug van
andere kinderen door kinderen regelmatig hun neus te laten snuiten. Voor ieder kind
telkens een schone zakdoek te gebruiken en deze daarna weg te gooien.

Onhygiënisch bereid of bewaard voedsel
Wij zorgen ervoor dat het kind niet in contact komt met ziektekiemen door middel van
onhygiënisch bereid en bewaard voedsel door te werken volgens de richtlijnen uit de
hygiënecode1, deze hebben wij opgenomen in ons hygiënebeleid.

3.3.2 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu
Uit onze risico-inventarisatie hebben wij de gezondheidsrisico’s geïnventariseerd met betrekking tot het
binnenmilieu.
Wij proberen te vermijden dat kinderen in bedompte, te koude of te warme ruimtes verblijven
door: Waar mogelijk ramen open te zetten. Wij hebben een geregeld ventilatie programma. Op
andere veilige manieren zoveel mogelijk te ventileren. ’s Zomers waar mogelijk en niet in strijd
met het (brand)veiligheidsplan ramen en (buiten) deuren open te zetten. Bij warm weer tussen
de 20 en 25 graden extra ventilatie en zonwering te gebruiken. Bij extreem warm weer boven
30 graden, onze airco aanzetten. Bij warm weer met de kinderen naar koelere plaatsen in het
gebouw te gaan. Bij warm weer de activiteiten aanpassen en vaker drinken aanbieden. Bij
warm weer ‘s nachts extra te ventileren.

Stoffering
Voorwerpen van textiel zoals vloerkleden, gordijnen, matrassen en gestoffeerd meubilair
vormen een belangrijke bron van allergenen. Allergenen zijn stoffen die een allergische reactie
kunnen veroorzaken zoals astma of allergische eczeem. Veel kinderen zijn overgevoelig voor
allergenen, vooral voor de uitwerpselen van huisstofmijt en voor huisdieren, maar ook wel
voor huidschilfers van andere mensen. Allergenen zijn vooral schadelijk voor kinderen die een
allergie hebben. Maar ook gezonde kinderen kunnen door contact met allergenen allergieën
ontwikkelen.
Wij gaan als volgt om met stoffering om aanraking met allergenen te minimaliseren: Textiel op
minimaal 60 graden wassen. Niet wasbare textiel (zoals kussens of matrassen) van een
allergenen werende hoes voorzien. Geen 2e hands meubels, matrassen en vloerkleden die niet
op 60°C te reinigen zijn gebruiken. Het gebruik van losse vloerkleden vermijden of anders
kortpolige en gemakkelijk te reinigen vloerkleden kopen.
Wij voorkomen het stoffig worden van ruimtes door: Volgens het rooster schoon te maken;
vloer en meubilair dagelijks, hoger gelegen oppervlakken wekelijks, verticale oppervlakken
maandelijks. Vloerwissers en stofzuiger te gebruiken. De ruimtes zo in te richten dat het
gemakkelijk schoon te maken is en stof minder kans krijgt. Opgehangen knutselwerkjes,
decoraties e.d. stofvrij te houden of te verwijderen wanneer ze stoffig worden/zijn. In het

1

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download
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bijzijn van de kinderen worden geen vluchtige stoffen zoals spuitbussen (haarlak, deodorant,
verf, fixeer, luchtverfrisser), lijm, terpentine, wasbenzine, vlekkenwater, boenwas, afbijtmiddel
of andere middelen met oplosmiddelen gebruikt.

Allergieën via dieren en planten
Wij houden geen harige huisdieren op de BSO. Bezoek aan de kinderboerderij gaat altijd in
overleg met de ouders. Planten worden in overleg geplaatst.

Schoonmaken
Wij streven er naar om consequent schoon te maken door het schoonmaakrooster te hanteren.
Wij werken met afvinklijsten als controlemiddel. Wij proberen de schoonmaakwerkzaamheden
zoveel mogelijk te doen wanneer de kinderen niet op de groep zijn. Wij maken gebruik van
vloerwissers. Wij reinigen schoonmaakattributen grondig na gebruik en plaatsen ze direct in de
daarvoor bestemde werkkast, waar kinderen niet bij kunnen. Sponzen kunnen beter niet
gebruikt worden omdat ze moeilijk te reinigen zijn en lang nat blijven (vermenigvuldiging
micro-organismen). Wij hebben op de groep een schoonmaakrooster liggen.

3.3.2 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu
Uit onze risico-inventarisatie zijn de volgende gezondheidsrisico’s geïnventariseerd met betrekking tot het
buitenmilieu.

De zandbak
De zandbak wordt na gebruik afgedekt. Kinderen eten en drinken niet in de zandbak. Alle
zichtbare verontreiniging wordt direct verwijderd. De kinderen wassen hun handen na het
spelen in de zandbak.
Het zand wordt vervangen: Wanneer zichtbare vervuiling niet meer te verwijderen valt.
Wanneer kinderen “vuil” uit de zandbak komen. Wanneer dierlijke uitwerpselen zijn
aangetroffen wordt de oude laag eerst verwijderd.

Wespen
We verkleinen de kans dat kinderen door een wesp gestoken worden door: Zoet eten en
drinken te beperken in de buitenruimte.
Wanneer dit toch gebeurt kinderen door een rietje te laten drinken. Zoet eten en drinken niet
onafgedekt te laten staan. Plakkerige handen en monden (van zoetigheid) direct schoon te
maken. Kinderen nooit zonder toezicht te laten.

Zonnesteek/verbranding door zon
We voorkomen de kans op een zonnesteek/verbranding door zon door: Het
gezondheidsprotocol toe te passen. Gebruik van parasols en/of zonneschermen. In de schaduw
of binnen te blijven wanneer het erg warm is. Binnen te blijven tussen 12:00 en 15:00 uur
wanneer het erg zonnig is, door op dat soort dagen grote inspanning bij het spelen te
vermijden. Hoofden te bedekken met petjes, hemdjes te laten dragen. Kinderen voldoende en
herhaaldelijk in te smeren met zonnebrandcrème met factor 50. Kinderen voldoende te laten
drinken.
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Kou
Bij strenge kou gaan wij niet of slechts eventjes buitenspelen en zorgen wij ervoor dat de
kinderen warm zijn aangekleed.

Bestrijdingsmiddelen
Bestrijdingsmiddelen bij bijvoorbeeld een wespennest laten wij alleen toepassen door
deskundigen. De kinderen blijven dan binnen. Verder volgen we het advies van de deskundige.
Bij het vermoeden van lucht- of bodemverontreiniging worden deskundigen ingeschakeld.

3.3.3 Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uit blijven van) medisch handelen
Uit onze risico-inventarisatie zijn de volgende gezondheidsrisico’s geïnventariseerd met betrekking tot
medische handelingen. Om dit risico in te perken, werken wij volgens onderstaande afspraken.

Medicijnen en medicijnverstrekking
Wij dienen geen koortsverlagende en pijnstillende middelen zoals paracetamol toe. Tenzij
ouders dit in overleg van ons vragen.
Wanneer wij medicijnen toedienen is er van tevoren met de ouders een formulier ingevuld
waarop het medicijn en de wijze van toediening staat vermeld. (Zie pedagogisch beleid).
De overdracht tussen de groepsleiding vindt zowel mondeling als schriftelijk plaats (om
misverstanden te voorkomen). Wij geven alleen medicijnen die in de originele verpakking met
bijsluiter aan ons is gegeven. Wij lezen eerst zorgvuldig de bijsluiter voor het medicament
verstrekt wordt.
Wij leggen vast welke persoon de medicijnen verstrekt (het liefst, indien haalbaar, 1 persoon
per kind). Wij hanteren een afvinklijst zodat voorkomen wordt dat een kind twee keer een
medicijn krijgt toegediend.
Wij controleren de houdbaarheidsdatum van de medicamenten.
Wij geven alleen medicijnen die al eerder thuis zijn verstrekt. Bij calamiteiten als gevolg van
verstrekking van een geneesmiddel/zelfzorgmiddel gaan wij naar de spoedeisende hulp. In het
kind gegevens wordt de huisarts en het telefoonnummer vermeld.
Wij bewaren medicijnen in de originele verpakking en volgens de voorschriften op de bijsluiter.

Medisch handelen
Wij zorgen ervoor dat een kind niet ondeskundig medisch wordt behandeld doordat:
Pedagogisch medewerkers een kinder-EHBO-cursus hebben gevolgd. Zij alleen eerste hulp bij
ongelukken bieden bij klein letsel en medische hulp inschakelen wanneer wij dit nodig achten
en medicijnverstrekking alleen op bovenstaande manier doen. Wanneer wij twijfelen aan onze
vakbekwaamheid op het gebied van medisch handelen/medicijnverstrekking schakelen we
deskundige hulp in, in overleg met de ouders.

Koortsthermometer
Ziektekiemenverspreiding via de koortsthermometer voorkomen wij door: Goede handhygiëne.
Voor en na gebruik de thermometer te desinfecteren met alcohol van 70% of hoesjes te
gebruiken.
Ziektekiemenverspreiding via zalf of crème voorkomen wij door: Een goede handhygiëne bij
het insmeren met crème of zalf.
Ziektekiemenverspreiding door onhygiënische wondverzorging voorkomen wij door: Handen
voor en na wondverzorging grondig te wassen. Het dragen van wegwerphandschoenen bij elk
contact met bloed, of bij contact met wondvocht of lichaamsvocht dat zichtbaar met bloed is
vermengd. Gemorst bloed met handschoenen aan te verwijderen en het bloed met een
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papieren tissue op te nemen. Daarna maken wij de ondergrond schoon met water en zeep en
desinfecteren wij het oppervlak met alcohol (70%). Wondjes met een waterafstotende pleister
af te dekken en verband of pleister regelmatig te verwisselen (in ieder geval wanneer het
doordrenkt is met bloed of wondvocht). Met bloed bevuilde kleding en linnen op 60°c te
(laten) wassen.

Wat te doen na bloedcontact
Bij bloed op bloedcontact komt het bloed van de ene persoon direct in contact met het bloed
van een andere persoon. Het kan niet worden uitgesloten dat besmetting met bloed
overdraagbare ziekten tijdens bijvoorbeeld wondverzorging plaatsvindt. De kans op besmetting
is klein en besmetting vindt niet plaats als de huid intact is. Ook als een kind een ander kind tot
bloedens toe bijt is er een risico op het overdragen van bloed overdraagbare aandoeningen.
Bij Behandeling met bloedcontact spoelen wij de wond goed uit en desinfecteren deze met
Betadine jodium. Daarna wordt (binnen 24 uur) de huisarts of de GGD gebeld en gevraagd of
aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn.
Alle gezondheidsrisico’s die beschreven zijn hebben wij opgenomen als vast onderdeel in onze
hygiënebeleid.
Deze map is op kantoor en op de BSO aanwezig en voor alle medewerkers en ouders ter
ondersteuning te gebruiken/in te zien. Alle gezondheidsrisico’s die zich voor zouden kunnen
doen binnen onze BSO worden vermeld. Achter deze mogelijke risico’s is een oplossing
omschreven die wij als huisregel hanteren.
Bewustwording van gevaren moet steeds weer heel hoog op de agenda gezet worden in
teamvergaderingen. De inventarisaties zijn bedoeld om risico’s op de groep te onderkennen
die de gezondheid van kinderen kunnen bedreigen. Het gedrag van kinderen en groepsleiding
staat hier centraal.

3.3.4 Stappenplan handelen na voorval m.b.t. gezondheid






Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot ziekte en werken volgens ons
ziektebeleid waarin de werkafspraken zijn opgenomen.
Wij maken schoon volgens een schoonmaakrooster.
Wij werken volgens de richtlijnen uit ons Hygiënebeleid.
Wij werken volgens de afspraken m.b.t. medische handelingen.
Tijdens onze vergaderingen brengen wij werkafspraken steeds weer naar voren. D.m.v.
notulen die wij bewaren kunnen ook de medewerkers die niet aanwezig waren op de
hoogte gehouden worden.
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4. Omgaan met kleine risico’s
Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede
levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s.
Regels worden vanaf het thuisfront al meegegeven en op school gaan ze daarmee verder.
Omdat wij willen dat de sfeer op de BSO gemoedelijk en vrij blijft, hebben wij samen met de
kinderen de huisregels opgesteld. Alle kinderen mochten er over mee praten en over
meebeslissen.
Daardoor kunnen de kinderen het geen flauwekulregels vinden, en zullen we kunnen verwijzen
naar de medezeggenschap van de kinderen.
Denk ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of
activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap.
Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van de
gezondheid afspraken worden gemaakt.
Denk aan het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de
mond tijdens het niezen of hoesten. Deze aspecten zijn ook opgenomen in onze
werkafspraken. Ook hebben we de veel voorkomende aspecten bijgevoegd in het Veiligheidsen gezondheidsbeleid.

4.1 Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen
Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen
kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve
vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw
voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren.
Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind
uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden.

4.1.1 Voorbeelden van kleine ongevallen
Uit onze risico-inventarisatie zijn de volgende risico’s gekomen met kleine gevolgen:
• vallen
• stoten
• botsing
• val ongevallen
• struikelen over materiaal
• uitglijden
• Snijden
• Bijten
• Beklemd raken

4.2

Onze missie m.b.t. veiligheid & gezondheid

We hebben afspraken om kinderen zich bewust te maken van mogelijke risico’s, dit noemen wij
huisregels. Deze regels hebben wij positief willen benaderen.
Deze huisregels hangen ook op de groep goed zichtbaar voor kinderen, medewerkers en
ouders.
Wij bespreken de huisregels na elke vakantie met de hele groep.
Het moment dat kinderen de huisregels even ‘vergeten’ verwijzen wij terug naar de huisregels.
Als de kinderen de huisregels blijven vergeten gedurende de dag of het vaker voor komt in de
week, nemen wij het fruitmoment om de huisregels weer even op te frissen.
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Dit doen we op spelende wijze. Als je een huisregel kan opnoemen en vertellen waarom deze
er is mag je een fruitstuk uitkiezen. Op deze manier maken we de kinderen op spelende wijze
alert op de veiligheid en kleine risico’s die kunnen ontstaan.

4.2.1 Huisregels binnen en rondom de BSO






































We lopen binnen
Niet rennen in de gang
Kinderen mogen niet voor de ramen spelen
Ramen worden gesloten als er kinderen aanwezig zijn of alleen op de kiepstand open gezet. Er dient
altijd een pedagogisch medewerker in de groepsruimte aanwezig te zijn als er een raam open staat
op de kiepstand.
Zorg dat je bij de opstelling rekening houdt dat er voldoende loopruimte aanwezig is bij de
radiatoren
Vervang direct lampen die stuk zijn
Plaats elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen.
Creëer voldoende loopruimte om meubilair
Na buitenspelen wordt er opgeruimd
De medewerkers dienen hun tassen op te bergen.
Er wordt geen hete thee gedronken aan tafel bij de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
tafelkleden. De theekopjes worden ver op het aanrecht geplaatst.
Sluit de keukendeur wanneer er gekookt of gebakken wordt.
Kinderen moeten zitten als ze eten.
Na het buitenspelen wordt de buitenruimte opgeruimd.
Scherpe messen worden buiten het bereik van kinderen bewaard.
De waterkoker moet achter op het aanrecht geplaatst worden en ook het snoer dient buiten het
bereik van kinderen te liggen.
Maak natte vloeren in de keuken direct droog.
Kinderen mogen alleen onder begeleiding in de keuken komen.
We zijn lief voor elkaar
We zitten op de bank
We zitten als we eten en drinken
We luisteren naar elkaar
We helpen elkaar
We mogen elkaar knuffelen, maar niet duwen
We ruimen op waar wij mee spelen zodat we niet struikelen
We geven elkaar met de mond alleen een kusje als we het eerst vragen
We mogen onze tanden gebruiken om in eten te bijten
We vragen of we naar buiten mogen als we willen rennen, springen en huppelen.
We mogen zelf smeren, met alle gekleurde messen die op tafel liggen.
We gooien buiten met de bal, binnen hebben we daar geen ruimte voor.
Sokken mogen uit als we onze schoenen uitdoen.
Sokken mogen aan blijven als we onze schoenen uitdoen.
De schoenen hebben een eigen bak in de gang, waar we ze altijd in kunnen
terugvinden.
Als we naar buiten gaan houden we onze schoenen aan.
We eten niks wat we zomaar tegenkomen en vinden want de juffen en meesters
hebben genoeg eten voor ons allemaal.
De juffen en meesters hebben de vloer al droog als wij komen.
Niet spelen rond trappen en balustrades
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Niet spelen op de trap
We leren de kinderen het hekje sluiten als ze zien dat deze open staat.
We leren kinderen om niet te rennen van de trap.
We leren kinderen om altijd eerst toestemming te vragen om naar boven of naar beneden te gaan.
We hebben de afspraak onderling dat we nooit met een hele rij de trap op of af gaan.
De kinderen lopen niet naast elkaar op de trap, altijd achter elkaar.
Nooit meer kinderen dan drie tegelijk op de trap.
Kinderen duwen niet en hebben geen haast om de trap te gebruiken.
Wanneer de stoep veel oneffenheden heeft, zal dit gemeld worden bij de gemeente. Zwerfvuil voor
de deur wordt verwijderd.
Maak alleen gebruik van papieren zakdoekjes. Leer kinderen gebruik te maken van een eigen
zakdoek en leer ze deze weg te gooien direct na gebruik.
Kinderen mogen alleen gebruik maken van het kindertoilet
Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in hun elleboog
Ieder kind wast zich met een eigen wegwerp snoetenpoetsers en deze worden na gebruik
weggegooid.
Leer kinderen hun handen te wassen na het toiletbezoek
Leer kinderen hoe zij hun handen dienen te wassen en controleer of zij hun handen hebben
gewassen na het toiletbezoek.
Leer kinderen dat ze geen speelgoed mee mogen nemen naar het toilet
Er wordt gebruik gemaakt van plastic bekers en na gebruik worden deze gereinigd en in de lucht op
een theedoek gedroogd
Leer kinderen dat er binnen niet gegild wordt. Kinderen worden erop aangesproken als hun
stemgebruik te hard is.
Bij warm/heet weer laten wij kinderen extra water drinken
Wij beperken de duur van het buiten spelen bij extreem lage temperaturen.
Wij zorg voor goede kleding als het erg koud is.

Soms veranderen we een regel. En soms krijgen we een regel erbij. De kinderen mogen nieuwe
huisregels aan de pedagogisch medewerkers doorgeven.
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5. Grensoverschrijdend gedrag
Doelgroep: Pedagogisch medewerkers, leidinggevende en kinderen.
Dit protocol geeft richtlijnen voor het voorkomen en beheersen van ongewenst gedrag binnen
de stichting.
Ook geeft het een handreiking voor nazorg bij ongewenst gedrag.
Met vragen over dit document kun je terecht bij de leidinggevende.

5.1 Grensoverschrijdend gedrag is als volgt te omschrijven:
Handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze
handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Grensoverschrijdend gedrag
gaat soms met agressie en geweld gepaard.
Agressie en geweld zijn niet alleen schadelijk voor de persoon tegen wie het gericht is, maar
kan ook schadelijk zijn voor getuigen, zoals jonge kinderen. Wij willen kinderen, ouders en
medewerkers, waar mogelijk beschermen tegen de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
Hoewel ongewenst gedrag niet volledig is te voorkomen, kunnen er wel maatregelen genomen
worden om dit te beperken.
Dit protocol richt zich voornamelijk op het voorkomen en beheersen van grensoverschrijdend
gedrag, maar geeft ook informatie over de stappen die ondernomen kunnen worden na een
incident met dergelijk gedrag.
Wanneer kan dit risico ontstaan? Als kinderen onvoldoende toezicht krijgen of als kinderen niet de
mogelijkheid ervaren om het aan te kunnen geven aan de medewerkers.
Van belang is het dan ook dat kinderen leren dat ze het kunnen aangeven als er iets met ze gebeurt wat ze
niet fijn vinden. De pedagogisch medewerker drukt het kind op het hart dat het altijd goed is om zaken te
bespreken met haar of hem.
Tevens dat alle medewerkers ook die in opleiding zijn, in het personenregister van de kinderopvang vermeld
staan, het VG beleid krijgen om te lezen en er naar handelen.
Letten op situaties waarin risico’s kunnen ontstaan zoals bijvoorbeeld bij een toiletbezoek. Check als
pedagogisch medewerker wat er gebeurd.
Aan onbekenden: altijd vragen wie ze zijn. Begeleid deze mensen en zorg dat je erbij blijft indien nodig.
Bij de samenstelling van dit protocol is gebruik gemaakt van de brochure ‘Handreiking
Ongewenst Gedrag in Kindercentra”, uitgegeven door FCB, dienstverlening in
Arbeidsmarktvraagstukken. Utrecht, maart 2010.

5.2 Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Zoals te lezen is in de inleiding kun je grensoverschrijdend gedrag als volgt omschrijven:
Handelingen van een groep of van een individu, gericht tegen een persoon die deze
handelingen als bedreigend, vernederend of intimiderend ervaart. Als pedagogisch
medewerker heb je te maken met zowel ouders, kinderen als collega’s die je kunnen
confronteren met grensoverschrijdend gedrag.
Voorbeelden van ongewenst gedrag: Bij ongewenst gedrag gaat het vaak om mondelinge
agressie.
Fysieke agressie door ouders en medewerkers komt zelden voor.
In het contact tussen kinderen en medewerkers gaat het soms wel om schoppen en slaan.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende vormen van agressief gedrag.
22

Onderstaande tabel is het overzicht van agressief gedrag zoals beschreven in de brochure
‘Handreiking Ongewenst Gedrag in Kindercentra”, uitgegeven door FCB, dienstverlening in
Arbeidsmarktvraagstukken. Utrecht, maart 2010.
Soort geweld

Nadere omschrijving

(Non-) Verbaal Dit kan ook gaan om uitingen via
een app, sms, blog, brief, fax of email.

• Uitschelden.
• Uitdagen om ruzie te maken.
• Vernederen.
• Discrimineren.
• Lastig vallen.
• Beledigen.
• Intimideren.
• Lasterlijke verdenkingen verspreiden.
• Hinderen/werk bemoeilijken.
• Bespugen.
• Stalken.
• Seksuele opmerkingen maken.
• Seksuele handtastelijkheden.
• Poging tot slaan, schoppen en stompen.

Graad 1

Graad 2?

• Gevaarlijke voorwerpen, dieren of wapens bij
zich hebben.

5.3 Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
Oorzaken voor grensoverschrijdend gedrag hebben te maken met kinderen, ouders,
medewerkers en buitenstaanders.
De aanleidingen voor grensoverschrijdend gedrag kunnen klein of groot zijn.
Er kunnen diverse oorzaken zijn die een rol spelen in het ontstaan van grensoverschrijdend
gedrag. Het is daarom heel belangrijk om een breed scala aan maatregelen te hebben om
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of
incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen
grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord. Als het
slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet het ook als grensoverschrijdend worden
aangepakt.
Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:
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Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te
weinig voeding, aandacht of verzorging)
Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten,
stelselmatig negeren etc.)
Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting)
Vernieling van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming betreden van de binnenen buitenruimten van de BSO.

Grensoverschrijdend gedrag kan zich in vele vormen als een risico voordoen. Het risico op
grensoverschrijdend gedrag is groter wanneer er niet goed toezicht gehouden wordt. Met
aanwezigheid van camera’s op alle ruimtes proberen wij het risico op grensoverschrijdend
gedrag binnen onze organisatie zo goed mogelijk te beperken. Alle medewerkers en vrijwilligers
zijn ervan op de hoogte dat er camera’s meekijken en de beelden kunnen worden nagekeken op
een later tijdstip indien er een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag is.
Doordat wij samenwerken met veel vrijwilligers, is er extra toezicht. Alle medewerkers en
vrijwilligers zijn opgenomen in het personenregister kinderopvang en gekoppeld aan onze
organisatie Wij werken met een groep gemotiveerde en betrokken medewerkers en binnen BSO
Bilderdijkpark en ASV heerst een open aanspreekcultuur. Medewerkets spreken elkaar aan op
elkaars handelen.
Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen:
 Kinderen onderling
 Ouder/ verzorger en kind en omgekeerd
 Medewerkers/ stagiaires en kind en omgekeerd
 Medewerkers onderling
 Ouder en medewerker en omgekeerd
 Derden die werkzaamheden verrichten bij de BSO (bv een vrijwilliger, glazenwasser, klusjesman) in
wisselwerking met medewerker, kind of ouder.
Naast dit protocol hebben wij nog andere afspraken en protocollen die bijdragen aan het
voorkomen van grensoverschrijdend gedrag, namelijk:
- Klachtenbehandeling voor medewerkers.
- Meldcode kindermishandeling met daarin meegenomen huiselijk geweld.
- Klachtenreglement voor ouders.
- Afspraken die in onze werkwijze zijn opgenomen en in het pedagogisch beleid.
- Huisregels, deze staan ook in het pedagogisch beleid. Denk aan afspraken betreffende
het vierogenprincipe. Al hoewel deze niet verplicht meer is binnen de BSO, hanteren
wij die wel. Wij werken namelijk ook met camera’s. Elke ruimte heeft een camera, niet
voor controle maar bescherming voor ons allemaal. Zo kunnen we de overige ruimtes
ook in de gaten houden mochten er onverwachte situaties ontstaan. Om deze reden
houden wij ons ook vast aan het vierogenprincipe.

5.4 Maatregelen en afspraken om het ‘Voorkomen van
Grensoverschrijdend gedrag’.
Tijdens teamvergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
Medewerkers kennen de afspraken over hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld.
Medewerkers zijn op de hoogte van het Anti Pest Protocol. Zie bijlage 8.
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De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling/veilig thuis wordt nageleefd.
Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van
kindermishandeling.
Regelmatig brengen we de meldcode onder de aandacht in teamvergaderingen, zodat iedereen
goed op de hoogte blijft van de inhoud ervan. In het Pedagogisch beleidsplan hebben we
opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij er 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.

5.4.1 Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag van kinderen
Zorg voor een veilige sfeer in de groep. In elke groep heb je kinderen die gemakkelijk, minder
en soms zelf moeilijk met anderen om kunnen gaan.
Als de sfeer in de groep veilig is, gaan al die verschillende kinderen graag naar de opvang. Ze
weten dat er met iedereen en niet alleen met de sterkste, rekening wordt gehouden.
Pedagogische medewerkers geven het kind een goed voorbeeld. Zo werken de medewerkers
met mentorschap, observaties en oudergesprekken en worden de verschillende competenties
waargenomen. Deze werkwijzen zijn ook terug te vinden in de informatiegids die via de site
ook toegankelijk is voor ouders.
Wij werken ook met observatiemethodes. Wij hebben twee manieren om de kinderen te
observeren:
- Uitgebreide observatie
- Observatie voor het oudergesprek
Bij beide houden we het kind in de gaten en noteren we opvallende zaken die we graag met de
ouders willen bespreken.
Alleen in het eerste geval, de uitgebreide observatie, valt ons op dat bepaald gedrag aanhoudt
en niet gewenst is. Of juist grote ontwikkelingsbeperkingen waar wij aan willen gaan werken.
Dit vereist dus een langere tijd om te observeren en meer diepgang. Dit is per kind afhankelijk.
Wij hebben dagelijks een overdracht met alle ouders die hun kinderen komen ophalen. Alleen
is het wel zo dat er niet altijd wat te communiceren is omdat het kind gewoonweg een hele
leuke dag heeft gehad en er verder geen bijzonderheden zijn. Mocht er wel wat zijn
voorgevallen dat kan wachten tot het kind wordt opgehaald, dan bespreken wij dit in een
afzonderlijke ruimte met de ouders van het kind. Indien nodig maken wij op korte termijn ook
direct een afspraak voor een vervroegd ouder gesprek.
Ook kan het voor komen dat er op de groep of tijdens het buitenspelen iets gebeurd is en wij
de ouders alvast inlichten voordat zij hun kind komen ophalen.
Een voorbeeld hiervan kan zijn, kinderen ruziën op het schoolplein en dit escaleert tot
verwondingen of tot een emotionele situatie.
De actie hierin is natuurlijk het kind veiligstellen, en veilig laten voelen. Maar tevens willen we
dit ook met de ouders overleggen. Dit ook omdat wij de ouders tijdens het ophalen niet willen
laten schrikken. Stel dat je als ouder je kind komt halen en hij of zij heeft allerlei schrammen in
het gezicht. Daar schrik je dan wel van! Dit brengt ons daarom bij het volgende gedeelte.
Bespreek met de leidinggevende welke kinderen dit zijn en raadpleeg indien nodig een
deskundige. Betrek de ouder(s) bij dit traject

5.4.2 Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag bij ouders
Ouders worden tijdig geïnformeerd over zaken die spelen. Zo voorkom je dat spanningen en
irritaties onnodig oplopen.
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Kies voor verschillende momenten en vormen van contact.
Dit geldt voor één op één communicatie tussen pedagogisch medewerker en ouder, maar ook
voor communicatie door de leidinggevende of de oudercommissie.
Als een agressieve klant of bezoeker wordt verwacht, wordt de directeur vooraf geïnformeerd
door de pedagogisch medewerker en wordt er op toegezien dat deze ontmoeting onder veilige
omstandigheden plaatsvindt. Wij voeren gesprekken met deze klant/bezoeker dan ook nooit
alleen. Wij voeren het gesprek in tweetal. Altijd een pedagogische medewerker en altijd een
extra volwassene erbij. Dit kan de leidinggevende zijn maar ook een medewerker van de
speeltuin. De veiligheid van ons personeel staat voorop, desnoods treffen we van te voren
beveiligingsmaatregelen.

5.4.3 Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag tussen medewerkers onderling
Maak agressie bespreekbaar tijdens het werkoverleg.
Binnen een werkoverleg heb je de mogelijkheid met elkaar in alle rust op diverse situatie in te
gaan en situaties met elkaar te bespreken.
Een werkoverleg heb je eigenlijk elke dag voor je allemaal start met je eigen taken. Het
moment van binnenkomen en om 14:30 uur zit je even met elkaar aan de thee. Dit zijn de
overleggen die wij niet vastleggen maar wel plaatsvinden.
Werkoverleggen die wij plannen worden van tevoren aan de medewerkers doorgegeven.
Tijdens deze werkoverleggen bespreken wij diverse onderwerpen denk hier aan
protocollenupdate, maar zeker ook grensoverschrijdend gedrag in het algemeen. Het moment
dat men hier privé over wil spreken maakt de leidinggevende een afspraak. Tijdens het gesprek
met de leidinggevende wordt er eerst een casusschets besproken. Is het grensoverschrijdend
gedrag of wordt het zo ervaren. Dit is afhankelijk van de situatie.

5.4.4 Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, stagiaires,
vrijwilligers en van andere volwassenen
Zorg dat mensen die bijv. een activiteit komen uitvoeren voor de BSO onder begeleiding van een bevoegde
van de BSO hun werk kunnen uitvoeren.
We zorgen ervoor dat mensen (andere volwassenen) die bij ons komen leren het VG -beleid krijgen.
Spreek een onbekende aan als deze met een kind (van onze BSO) aan het praten is.
Let op signalen van grensoverschrijdend gedrag

5.5 Helaas is grensoverschrijdend niet altijd te voorkomen.
Daarom verwachten we dat medewerkers goed letten op wat er op en rondom het werkgebied
gebeurd. Als zij merken dat iemand te maken krijgt met ongewenst gedrag handelen zij volgens
onderstaande afspraken.
Stappen medewerker bij (dreigend) ongewenst gedrag?
• Zorg dat je zichtbaar aanwezig bent in de buurt van het slachtoffer.
• Neem eventueel de zorg van de overige kinderen en ouders over van je collega zodat die de
handen vrij heeft om de situatie buiten de groep op te lossen.
• Waarschuw de leidinggevende en of andere medewerkers die aanwezig zijn.
• Spreek de persoon die ongewenst gedrag dreigt te gaan vertonen aan op zijn/haar gedrag
aan de hand van de volgende vijf stappen:
•
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5.5.1 Stappen bij aanspreken op grensoverschrijdend gedrag
1. Bemerken: je ziet gedrag dat niet gewenst is.
2. Geef het een duidelijke benaming, is het grensoverschrijdend gedrag of integer gedrag?
3. Aanspreken: zorg dat je degene die grensoverschrijdend gedrag vertoont aanspreekt. Laat
blijken dat het je opgevallen is en je het in de gaten hebt.
4. Melden: Indien de persoon doorgaat met het grensoverschrijdend gedrag na aanspreken,
meldt dit dan bij de leidinggevende en of aan andere aanwezige medewerkers.
5. Binnen de BSO wordt per situatie een tijdspad afgesproken tussen de betrokken partijen om
de situatie eventueel te evalueren.
6. Bespreek het grensoverschrijdend gedrag van een kind op de BSO zo snel mogelijk na het
incident, met het kind en eventuele betrokkene.
Indien nodig: Vertel het kind dat je het gebeuren ook met de ouders zult bespreken.
Ernstige vormen van agressief gedrag met wapens of voorwerpen. Indien een dermate
ernstige situatie zich voordoet waarin één of meerdere personen (kinderen en/of
volwassenen) in direct gevaar verkeren, bijvoorbeeld dreiging met een vuurwapen, dan moet
direct het alarmnummer (112) worden gebeld en moet het gehele gebouw ontruimd worden.

5.5.2 Eerste opvang na een incident
Bij incidenten is de leidinggevende/achterwacht verantwoordelijk voor de eerste opvang van
de slachtoffers en/of getuigen van het grensoverschrijdend gedrag.
Als die er nog niet is een pedagogisch medewerker (bij voorkeur de BHV-er), degene die na
gaat of er:
• Externe hulp nodig is, en schakelt die zo nodig direct in.
• Welke zorg het slachtoffer nodig heeft.
• Welke zorg de dader nodig heeft.
• Wat er moet gebeuren met omstanders en getuigen van het ongewenste gedrag.
• Of de veiligheid van kinderen, bezoekers, personeel en van zichzelf gewaarborgd is
• Wat er nodig is voor een goede samenwerking met de externe ondersteuners.

5.5.3 De leidinggevende is verantwoordelijk voor het aanbieden van nazorg
Maak een eerste inschatting van de noodzaak tot nazorg en bespreek dit voorstel met de
collega’s en leidinggevende.
De nazorg moet direct starten nadat het incident heeft plaats gevonden.
• Als (een van de) medewerkers geen gebruik wil maken van de nazorg, wordt dit voor het
moment losgelaten. Wij vragen de komende twee weken nog twee keer of er nazorg nodig is.
• De inzet van een professional op het gebied van nazorg is niet altijd nodig.
Overleg hierover met de leidinggevende.
Aandacht en ondersteuning van de leidinggevende en spontane collegiale steun is altijd
belangrijk.

5.5.4 Maatregelen in geval van ongewenst gedrag door een klant
• Bij (non) verbale agressie, bedreiging, lichte agressie met gebruiksvoorwerpen en (zeer) lichte
fysieke agressie door een klant gericht op een medewerker, kind, bezoeker of
voorwerp/pand volgt een gesprek met de leidinggevende.
• Bij fysiek geweld of herhaaldelijk gebruik van lichtere vormen van agressie tegen een
medewerker (of kind of bezoeker) volgt opzegging.
De opzegging is afhankelijk van de ernst van de agressieve handeling en ter beoordeling van de
leidinggevende.
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• Indien een kind agressief gedrag vertoont beoordeelt de leidinggevende na overleg met de
pedagogisch medewerkers welke maatregelen genomen moeten worden.
• Ouders worden geïnformeerd indien hun kind grensoverschrijdend gedrag vertoont. Maak
afspraken met elkaar en leg die vast over wanneer en hoe je ouders informeert over het
lastige gedrag van een kind.
• Bij beschadiging van eigendommen van de organisatie door kind wordt de schade op de
ouder(s) verhaald (zie de algemene voorwaarden).

5.5.5 Maatregelen in geval van ongewenst gedrag door een medewerker
• Volg de werkafspraken van de medewerkers.
• Zorg voor zorgvuldige verslaglegging en neem het verslag op in het personeelsdossier.
• Afhankelijk van de ernst en/of bij herhaling volgt een officieel gesprek. Hierin wordt er
gekeken naar de ernst van de situatie en of er nog een werkbare situatie is en of het veilig is
om de samenwerking voort te zetten.
• Indien de medewerker getuige is van (of ernstige vermoedens heeft van) grensoverschrijdend
dan wel agressief gedrag van een collega is hij/zij verplicht dit te melden aan leidinggevende.

5.6 Ordegesprek
Na een ernstig incident met agressie of geweld dat is veroorzaakt door een ouder of
medewerker wordt de agressor per brief uitgenodigd voor een (orde)gesprek waarin
aangegeven wordt hoe met elkaar omgegaan dient te worden.
Dit gesprek wordt gevoerd door de leidinggevende en pedagogische medewerker.
De leidinggevende geeft aan dat dit gedrag niet wordt geaccepteerd en dat zij/hij verwacht dat
de klant of medewerker zich anders gaat gedragen en eventueel excuses aanbiedt.
Ook worden de consequenties aangegeven als het gedrag niet wordt aangepast. Dit wordt per
mail bevestigd.

5.7 Meldingsformulier en verslaglegging
• Bij elke vorm van agressie wordt er een verslag gemaakt en bewaard. Indien de situatie
dermate bedreigend is en er besloten wordt tot ontruimen, wordt ook hiervan een verslag
gemaakt en besproken met de medewerkers.
• Incidenten worden standaard in het teamoverleg besproken en er worden afspraken ter
preventie gemaakt.
• De leidinggevende wordt bij incidenten geïnformeerd en desgewenst geraadpleegd over de
afhandeling ervan.
• Zorg altijd voor zorgvuldige verslaglegging en eventuele evaluatie.
• Zorg dat het verslag wordt toegevoegd aan het dossier van het kind, wanneer een kind of
ouder het ongewenste gedrag vertoonde.

5.8 Evaluatie
Door onze werkoverleggen, wekelijks met het team en de overige vergaderingen die wij
inplannen voor een protocol of diverse onderwerpen willen wij voorkomen dat we in
bovenstaande situatie terechtkomen. Wij bespreken diverse onderwerpen tijdens onze
vergaderingen. Wij evalueren onze afspraken om de twee maanden. Indien een maatregel een
positief effect heeft gehad passen wij ons Veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aan.
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6. BHV/EHBO
Personeel:
Wij zorgen er voor dat er dagelijks een pedagogische medewerker aanwezig is met een BHV- en
of EHBO-erkenning. Wij zekeren hiermee de veiligheid en de gezondheid van de kinderen. In
het andere gedeelte van het pand is er tijdens de openingstijden van de BSO ook altijd iemand
van de speeltuin aanwezig die over deze erkenning beschikt.
Op uitstapjes gaat er ook altijd iemand mee die kan reanimeren of andere eerste hulp
handelingen kan verrichten. Wij vinden het uiterst belangrijk dat de kinderen direct hulp
krijgen indien nodig.
Dit geldt ook voor collega’s, wij willen te allen tijde vakkundig handelen.
Elke groep beschikt over vaste en vertrouwde pedagogisch medewerkers.
Bij afwezigheid door vakantie en/of ziekte worden zij zoveel mogelijk vervangen door collega’s
of bekende invalkrachten.
Ook in de vakantieperiode is minimaal 1 vaste pedagogisch medewerker aanwezig op de groep.
Alle medewerkers, inclusief invalkrachten, beschikken over een erkend diploma voor het
werken in de kinderopvang en een geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) en staan vermeld
in het Personenregister voor de kinderopvang.
Ouders worden via de ouderavonden geïnformeerd over wijzigingen m.b.t. personeel.
Ook via ons prikbord stellen wij met een foto en een korte introductie de nieuwe medewerkers
en stagiaires voor aan de ouders.
Opleidingseisen. De kwalificatie-eisen voor pedagogisch medewerker kinderopvang en buitenschoolse
opvang liggen vast in de cao-kinderopvang. Zie hiervoor:

https://www.kinderopvang-werkt.nl/sites/fcb_kinderopvang/files/downloads/cao_kinderopvang_20182019.pdf

6.1 Beroepskrachten in opleiding
Wij bieden beroepskrachten in opleiding graag de mogelijkheid om beroepservaring op te
doen.
De opleiding Pedagogisch Werk niveau 3 (PW3) kent twee varianten:
1. Beroeps opleidende leerweg (BOL)
Een leerling van deze opleiding volgt 5 dagen per week theorie en loopt stage en is altijd
boventallig inzetbaar. Dit houdt in dat een leerling dus niet alleen bij de kinderen achterblijft.
De leerling mag dus ook geen kinderen halen. Altijd onder toezicht van een pedagogisch
medewerker. De leerling is en blijft altijd een ondersteunde factor.
De Beroeps Opleidende- leerling wordt begeleid door een werkbegeleider (ervaren
pedagogisch medewerker).
2. Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Een leerling van deze opleiding krijgt bij ons een
leerarbeidsovereenkomst voor 20 tot 30 uur per week en gaat daarnaast 1 dag in de
week naar school.
De BBL-er wordt altijd naast een ervaren pedagogisch medewerker ingezet en begeleid door
een werkbegeleider (ervaren pedagogisch medewerker).
Ouders worden hierover altijd geïnformeerd door de pedagogische medewerkers.
Dit wordt mondeling gecommuniceerd.
Vastgelegde criteria voor formatieve inzet
Leerlingen van de BOL-opleiding (SPW 3 of 4) gaan naar school en moeten daarnaast
een aantal blokken stage lopen. Medewerkers in opleiding die een BOL-traject volgen, staan
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boventallig op de groep, dus naast gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Incidenteel
(uitsluitend in geval van het afleggen van de proeve van bekwaamheid als onderdeel van de
opleiding) kan de stagiair(e) als volwaardig pedagogisch medewerker worden ingezet. Tijdens
deze inzet staan pedagogisch medewerkers in opleiding nooit alleen op de groep.
De BOL-er kan niet in het eerste leerjaar worden ingezet (hier worden geen uitzonderingen op
gemaakt). Stagiair(e)s die de opleiding zorg 2 volgen staan altijd boventallig op de groep en
worden in al hun werkzaamheden altijd begeleid door een pedagogisch medewerker.
Leerlingen van de BBL-opleiding hebben bij ons een werk-leerovereenkomst, zij zijn
pedagogisch medewerker in opleiding en gaan daarnaast één keer in de week naar school. Zij
hebben een arbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding. Zij worden begeleid en
krijgen meer ruimte tot zelfstandig ondernemen. Altijd wel in aanwezigheid van een
pedagogische medewerker.
Meer informatie over de takenverdeling en verwachtingen van de stagiair(e) kan teruggelezen worden
in ons pedagogisch beleidsplan.2 Hierin wordt ook aangegeven wat de taken van de praktijkbegeleider
zijn.

2

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj0sObrqJnmAh
WPY1AKHeIPCocQFjADegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fassets.amsterdam.nl%2Fpublish%2Fpages%2F5
41913%2Fvoorwaarden_en_eisen_ongediplomeerd_personeel_2.pdf&usg=AOvVaw0bpZTPjc12tK_lxlCwf
sSB
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7. Achterwacht-regeling
Achterwacht regeling
Als er in een uitzonderlijke situatie maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere
volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast.
In de wet staat de achterwachtregeling als volgt beschreven: bij de opvang van meer dan drie
aanwezige kinderen door maar één medewerker moet er een achterwachtregeling worden
getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij
het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens de opvangtijden altijd telefonisch
beschikbaar.
Achterwacht
De achterwachtregeling is van kracht als er een calamiteit van kracht is, een volwassene alleen
is; en waarbij een tweede volwassene gewenst is.
Tijdens de openingstijden van de BSO zijn er in het gebouw altijd twee mensen aanwezig, ook
in de vakanties. Ook is er altijd contact met de volgende medewerker die later begint. Er is kort
overleg in de ochtend met degene die opent.
Mocht het toch voorkomen dat er een volwassene alleen is, dan is het voor iedereen te allen
tijde duidelijk wie de achterwacht is, namelijk :
Achterwacht: dhr. H. Visser, tevens ook de penningmeester van de BSO.
Woonplaats
:
xxxxxxx
Postcode
:
xxxxxxx
Telefoonnummer
:
0615xxxxxx
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8. Vierogen-principe
Het 4-ogen- en orenprincipe betekent dat er altijd minimaal twee volwassenen, in een
bepaalde vorm, toezicht moeten houden op kinderen binnen de BSO.
Hoeveel deze niet verplicht is, werken wij hier wel mee.
* Pedagogisch medewerkers zullen altijd met zijn tweeën (of meer) op stap gaan met de
kinderen.
* Wanneer een pedagogische medewerker alleen in de groep aanwezig is, staat de
tussenwand open. Dit is de wand die de BSO scheidt van de zaal van de Speeltuin.
* Op onze locaties hebben wij een camerasysteem. In iedere ruimte hangen camera’s die
meekijken bij het werken als extra paar ogen.
Het vierogen-principe is onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend
gedrag.
De opvang wordt zodanig georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch
medewerker in opleiding, stagiair(e), vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden
uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere
volwassene.
Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt door te
voorkomen dat volwassenen zich binnen een BSO langere tijd ongehoord of ongezien kunnen
terugtrekken met een kind.
Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld
moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet.
Het handhaven van het vier- ogen principe is niet verplicht binnen de BSO.
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9. Ondersteuning en melding van klachten
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van
veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht
heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de
medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. Nieuwe ouders worden altijd
mondeling geïnformeerd over onze klachtenregeling. Meer informatie hierover kan de ouder
vinden in onze Informatiegids.
Meer informatie over het klachten-regelement voor ouders, is te lezen in onze informatiegids. Elke
nieuwe ouder ontvangt deze bij aanmelding van hun kind. We hebben het Protocol klachten
opgenomen in bijlage 12.
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10.

Nawoord

Wij willen ons te allen tijde blijven ontwikkelen op het gebied van veiligheid en gezondheid.
Wij hebben daarom ook diverse vergaderingen waarin wij ons beleid naar voren brengen en
bespreken.
Pedagogische medewerkers hebben altijd door eigen ervaringen en belevingen een inbreng tot
aanvulling en of aanpassing.
Wij proberen, mede door openheid naar ouders toe, te ontdekken waarin wij kunnen groeien
en indien nodig verdere maatregelen te kunnen treffen.
De samenwerking met de speeltuin biedt de ruimte om meer inzicht op te doen en vanuit
diverse invalshoeken te kunnen belichten wat beter kan en wat er al goed gaat.
Wij vinden ouders en kinderen de kern van ons bestaan. Om deze reden is er veel overdracht
en veel communicatie op de groepen met de ouders. Veel ouders voelen zich erg betrokken en
denken veel met ons mee.
Wij hopen door actief bezig te blijven met het Veiligheids- en gezondheidsbeleid de kinderen
een veilige en gezonde leefruimte te bieden en ook voor het personeel een prettige
werkomgeving te blijven creëren.
Wij evalueren ons beleid minstens één keer per jaar en handelen naar ontwikkelingen.
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11.

Bijlage 1 Risico Inventarisatie

11.1 Risico Inventarisatie Veiligheid en Rapport Veiligheid
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Rapport van Veiligheid
Afgerond: 6 december 2019
Deadline: 18 december 2019
Uitkomsten van de RIV is besproken in een teamvergadering op maandag 9 december. Zie
notulen.

1 ENTREE
Locatie

Trap 1 t/m 8 Uitgesloten

Entree

Urgentie
code
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1
B1

Scenario 1: Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
Scenario 2: Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit
Scenari0 3: Kind gijdt van de leuning en valt
Scenario 4: Kind struikelt over een kapotte trede
Scenario 5. Kind glijdt uit op een gladde trede
Scenario 6. Kind raakt bekneld tussen de treden van een open trap
Scenario 7. Kind valt van de trap af
Scenario 8. Kind valt van de zijkant van de trap
Scenario 9. Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade
Genomen maatregel
Er is een dichte trap die voorzien is van stroeve trapbekleding. Er is een brede trap (1.10 m)
plaatsen, zodat men elkaar kan passeren. Er zijn leuning aan de muur bevestigd.
Te nemen maatregelen
Zorgen dat de huisregels nageleefd worden:
• Niet spelen rond trappen en balustrades
• Niet spelen op de trap
• We leren de kinderen het hekje sluiten als ze zien dat deze open staat.
• We leren kinderen om niet te rennen van de trap.
• We leren kinderen om altijd eerst toestemming te vragen om naar boven of naar
beneden te gaan.
• We hebben de afspraak onderling dat we nooit met een hele rij de trap op of af gaan.
• De kinderen lopen niet naast elkaar op de trap, altijd achter elkaar.
• Nooit meer kinderen dan drie tegelijk op de trap.
• Kinderen duwen niet en hebben geen haast om de trap te gebruiken.
Verantwoordelijke voor uitvoering
Alle pedagogisch medewerkers
Locatie

Vloer 10 t/m 12

Entree

Scenario 10. Kind struikelt over een oneffenheid
Scenario 11. Kind glijdt uit over natte vloer
Scenario 12. Kind glijdt uit

Urgentie
code
B2
B2
B2

Genomen maatregel
Binnen bij de voordeur ligt een goede vloermat.
De vloer is voorzien van stroeve coating.
Geen losse snoeren, hiervoor een kabelgoot aanbrengen
Te nemen maatregel
Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren
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Niet rennen in de gang
Verantwoordelijke voor uitvoering
Alle pedagogisch medewerkers
Locatie

Muur

Urgentie
code
B2

Entree
Scenario13. Kind bezeert zich aan een oneffenheid
Genomen maatregel
Bij verwijderen van schilderijen en kaarten ook de schroeven, spijkers en punaises meteen
verwijderen.
Er hangen geen schilderijen onder de 1.35 meter
Te nemen maatregel
Geen
Locatie

Garderobe

Urgentie
code
B2

Entree
Scenario 14. Kind botst tegen kapstokhaak
Genomen maatregelen
Onder de kapstok staat een schoenenkast waardoor de kans kleiner is dat je je hoofd stoot aan de
kapstokhaak.
Wij hebben kleine kapstokhaken.
Te nemen maatregel
Indien uit de (bijna)ongevallen registraties blijkt dat er ongevallen gebeuren met de aanwezige
kapstokken zullen wij deze vervangen door andere kapstokken.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Deur

Entree

Scenario 15. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur

Urgentie
code
B2

Scenario 16. Kind valt door glas in de deur
Genomen maatregel
Er zijn deurbuffers/ klem of wig aanwezig voor deuren die open mogen blijven staan.
Een aantal deuren zijn voorzien van vingerstrips.
Er zit geen glas in de deuren.
Te nemen maatregel
Leer kinderen dat ze niet met de deuren mogen spelen
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers

-

Locatie

Raam 17 t/m 18

Entree

Scenario 17. Kind valt door ruit

Urgentie
code
Uitgesloten
/ B!
Uitgesloten/
B1

Scenario 18. Kind valt uit open raam

Genomen maatregel
De ramen bij de entree kunnen niet geopend worden. De ramen zijn voorzien van draadglas/
veiligheidsglas.
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Te nemen maatregel
Leer kinderen dat ze mogen niet voor de ramen spelen.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Verwarming

Scenario 19. Kind botst of valt tegen radiator
Genomen maatregel
De radiator is voorzien van omkasting.
Te nemen maatregelen

Urgentie
code
B2

Zorg dat je bij de opstelling rekening houdt dat er voldoende loopruimte aanwezig is bij de
radiatoren
Locatie

Verlichting 22 en 23

Entree

Urgentie
code
B2
B2

Scenario 20. Kind struikelt door onvoldoende licht
Scenario 21. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Genomen maatregel
Er hangen afgeschermde lampen. Er zijn voldoende lichtpunten aanwezig. Er is vooral
ledverlichting.
Te nemen maatregel
Vervang direct lampen die stuk zijn
Verantwoordelijke voor uitvoering
Bij signaleren van defecte lampen nemen de medewerkers direct contact op met Rob van Leijnen
die zo snel mogelijk de kapotte lampen vervangt of zorgt dat deze vervangen worden.
Locatie

Electra

Entree
Scenario 22. Kind komt in contact met elektriciteit
Genomen maatregel
De stopcontacten bevinden zich boven de 1.35 m hoogte.
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiliging.
Te nemen maatregel
Alle stopcontacten controleren
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie
Entree

Giftige stoffen 25 t/m 28 Uitgesloten

Scenario 23. Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Scenario 24. Kind eet van giftige plant
Scenario 25. Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder
of leidster
Genomen maatregel
Er zijn geen schoonmaakmiddelen en giftige planten in de Entree.
Tassen van de medewerkers worden in de een afgesloten kast bewaard.
Te nemen maatregel
Geen

Urgentie
code
B1

Urgentie
code
B1
Uitgesloten
B1
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2 LEEFRUIMTE
Locatie

Vloer

Leefruimte
Scenario 1. Kind struikelt over een oneffenheid
Genomen maatregel
De vloer is voorzien van stroeve coating.
Te nemen maatregel
Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren
Binnen mag er niet gerend worden.
Verantwoordelijke voor uitvoering
Medewerkers zien toe op naleving van de groepsregel.
Locatie

Muur

Urgentie
code
B2

Urgentie
code

Leefruimte
Scenario 2. Kind bezeert zich aan een oneffenheid
B2
Te nemen maatregel
Bij verwijderen van schilderijen en kaarten. Ook de schroeven, spijkers en punaises meteen
verwijderen.
Locatie

Deur

Leefruimte

Scenario 3. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Scenario 4. Kind valt door glas in deur
Genomen maatregel
Er zit geen glas in de deuren.
De deuren worden vastgezet met een haakje als ze open dienen blijven te staan.
Te nemen maatregel
Leer kinderen dat ze niet met deuren mogen spelen
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Raam

Leefruimte

Urgentie
code
B2
Uitgesloten

Urgentie
code
B1
B1

Scenario 5. Kind valt door ruit
Scenario 6. Kind valt uit open raam
Genomen maatregel
De ramen op de bovenetage worden alleen open gezet wanneer er geen kinderen aanwezig zijn of
op een veilige kiepstand. De openstand om het raam geheel te openen is geblokkeerd.
Te nemen maatregelen
Kinderen mogen niet voor de ramen spelen.
Locatie

Verwarming
Scenario 7. Kind botst of valt tegen radiator

Urgentie
code
B2

Genomen maatregel
De verwarming is voorzien van plaatstalen omkasting.
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De opstelling van de groep is zo dat kinderen niet gemakkelijk bij de verwarming en de
radiatorbuizen kunnen komen.
De medewerkers leren de kinderen dat ze niet aan de radiatorbuizen moeten zitten.
Te nemen maatregel
Zorg dat je bij de opstelling rekening houdt dat er voldoende loopruimte aanwezig is bij de
radiatoren
De afspraak is dat kinderen binnen niet mogen rennen.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Verlichting

Entree

Urgentie
code
B2
B2

Scenario 8. Kind struikelt door onvoldoende licht
Scenario 9. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Genomen maatregel
Er hangen afgeschermde lampen. Er zijn voldoende lichtpunten. De lampen zijn voorzien van
omkapping. Er hangen vooral Ledlampen.
Te nemen maatregel
Vervang direct lampen die stuk zijn
Verantwoordelijke voor uitvoering
Bij signaleren van defecte lampen nemen de medewerkers direct contact op met de leidinggevende
die zo snel mogelijk de kapotte lampen vervangt.
Locatie

Electra

Leefruimte

Scenario 10. Kind komt in contact met elektriciteit
Scenario 11. Kind trekt aan electriciteitssnoer en krijgt apparaat op
zich
Genomen maatregel
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiliging
Te nemen maatregel
Plaats elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Giftige stoffen

Urgentie
code
B1
B1

Urgentie
code
B1

Entree
Scenario 12. Kind drinkt van schoonmaakmiddel
Te neen maatregelen
Schoonmaakmiddelen worden in hoge kastjes opgeborgen buiten het bereik van de kinderen.
Locatie
Leefruimte

Meubilair

Scenario 13. Kind stoot zich tegen meubilair
Scenario 14. Kind krijgt splinter in vinger
Scenario 15. Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Scenario 16. Decorstuk valt op kind
Genomen maatregel
Meubilair staat tegen de muur.

Urgentie
code
B2
B2
B1
B1
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Te nemen maatregel
Creëer voldoende loopruimte om meubilair
Leer kinderen ze niet in de kast mogen klimmen.
Leer kinderen dat de stoel met 4 poten op de grond moet staan.
Controleer meubels regelmatig op defectheden.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Speelgoed

Scenario 17. Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters
aan speelgoed
Te nemen maatregel
Verwijder direct defect speelgoed
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Verbranding 39 t/m 41

Leefruimte

Urgentie
code
B1

Urgentie
code
Uitgesloten
B2
Uitgesloten
B1

Scenario 18. Kind brand zich aan soldeerbout
Scenario 19. Kind heeft toegang tot lucifers / aanstekers
Scenario 20. Kind brandt zich aan heet water
Scenario 21. Thee van de leidster komt over kind heen
Genomen maatregel
Er zijn geen lucifers of aanstekers aanwezig. Tassen van medewerkers dienen in afgesloten kasten
opgeborgen te worden.
De heet water is begrensd.
Te nemen maatregel
Er wordt geen thee gedronken aan tafel bij de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van
tafelkleden. De theekopjes worden ver op het aanrecht geplaatst.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Overige

Leefruimte

Scenario 22. Kind zaagt in de vingers
Scenario 42. Kinderen botsen tegen elkaar
Scenario 43. Kind botst tegen object
Scenario 44. Kind wordt door huisdier gebeten
Genomen maatregel
De groepsruimte is zo ingedeeld dat er voldoende loopruimte is.
Er zijn geen huisdieren toegestaan.
Te nemen maatregel
Afspraak is dat er binnen niet gerend mag worden.
Afspraak is dat kinderen moeten zitten als ze eten.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers

Urgentie
code
B2
B2
B2
Uitgesloten

3 BUITENRUIMTE
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De pedagogisch medewerkers

Locatie

Ondergrond 25 en 26

Buitenruimte

Urgentie
code
B2
B2
B2

Scenario 25. Kind struikelt over een boomwortel
Scenario 26. Kind struikelt over een oneffenheid
Scenario 27. Kind glijdt uit over een natte plek
Genomen maatregel
Er ligt een gladde bestrating en bij verzakking wordt de buitenruimte betegeld. De speeltuin wordt
goed onderhouden door de stichting.
Te nemen maatregel
Geen
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers
Locatie

Overige

Buitenruimte

Urgentie
code
A2
B2

Scenario 23. Kind rent tegen een obstakel
Scenario 24. Kind botst tegen een fiets
Scenario 25. Kind valt van fiets
Scenario 26. Kind bezeert zich aan zwerfvuil
B2
Scenario 27. Kind wordt omvergelopen
B2
Scenario 28. Kind raakt te water
Uitgesloten
Scenario 29. Kind raakt te water tijdens vlotten bouwen
uitgesloten
Scenario 30. Kind valt met skaten
Uitgesloten
Scenario 31. Kind botst met skaten tegen ander kind
Uitgesloten
Genomen maatregel
Er is geen water in de speeltuin aanwezig.
Er is voldoende buitenspeelruimte voor het maximaal aantal aanwezige kinderen.
Er zijn geen skates aanwezig.
Te nemen maatregel
Na buitenspelen wordt er opgeruimd.
In de speeltuin mag niet gefietst worden.
De medewerkers controleren de speeltuin op zwerfafval en worden hierbij ondersteund door de
medewerkers van de speeltuinstichting.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers

4 SANITAIR KINDEREN
Locatie
Sanitair
kinderen

Overige

Urgentie
code
B2
Uitgesloten
B1

Scenario 1. Kind glijdt uit over een gladde vloer
Scenario 2. Kind brandt zich aan heet water
Scenario 3. Kind drinkt van schoonmaakartikelen
Genomen maatregel
Er is geen heet waterkraan in de sanitaire ruimte.
Er wordt geen gebruik gemaakt van toiletblokjes. Toiletreiniger en andere schoonmaakmiddelen
worden bewaard op een plaats waar kinderen er niet bij kunnen komen.
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Dit is terug te vinden in
Veiligheidsbeleid Willows Play School
Te nemen maatregel
Maak natte vloeren direct droog.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers

4 KEUKEN
Locatie

Overige

Sanitair
kinderen

Urgentie
code
B1
B1
B2
B2
B1

Scenario 1. Brandt zich aan kookplaat
Scenario 2. Kind trekt pan van het fornuis
Scenario 3. Kind brandt zich aan oven(ruit) tijdens het koekjes bakken
Scenario 4. Kind brand zich aan de ovenruit
Scenario 5. Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich
heen te trekken
Scenario 6. Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers
B1
Scenario 7. Kind brandt zich aan heet water
B2
Scenario 8. Kind krijgt hete thee over zich heen
B1
Scenario 9. Kind snijdt zich met een mes
B1
Scenario 10. Kind drinkt schoonmaakmiddel
B1
Scenario 11. Kind glijdt uit over natte vloer
B2
Genomen maatregel
Er zijn geen lucifer of aansteker aanwezig.
Schoonmaakmiddel wordt bewaard in de keuken en staat hoog op een kastje buiten het bereik van
de kinderen.
De ovenruit wordt niet dusdanig heet dat een kind er brandwonden van op kan lopen.
Het gasfornuis heeft een kinderbeveiliging.
Te nemen maatregel
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van de pedagogisch medewerkers in de keuken komen.
Schoonmaakmiddelen worden buiten het bereik van kinderen geplaatst. Messen worden buiten het
bereik van kinderen bewaard.
Thee wordt achter op het aanrecht geplaatst.
De waterkoker moet achter op het aanrecht geplaatst worden en ook het snoer dient buiten het
bereik van kinderen te liggen.
Maak natte vloeren in de keuken direct droog.
Hete thee wordt niet in het bijzijn van kinderen gedronken. Leng de thee aan met koud water.
Verantwoordelijke voor uitvoering
De pedagogisch medewerkers

5 BERGRUIMTE
Locatie
Sanitair
kinderen

Soort ongeval Uitgesloten

Scenario 1. Kind drinkt van schoonmaakmiddelen
Scenario 2. Kind krijgt giftige stoffen binnen omdat voedsel naast
gevaarlijke stoffen wordt opgeborgen.
Scenario 3. Kind verbrandt zich aan heet water
Genomen maatregel
Schoonmaakmiddelen worden op een andere plek bewaard.

Urgentie
code
Uitgesloten
Uitgesloten
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11.2 Risico-Inventarisatie Gezondheid en Rapport Gezondheid
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Rapport van Gezondheid
Afgerond: 6 december 2019
Deadline: 18 december 2019
Uitkomsten van de RIG is besproken in een teamvergadering op maandag 9 december. Zie notulen.
1 Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen
1. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen via ongewassen handen van
groepsleiding
De instructies voor het handen wassen staan beschreven in paragraaf 10.1: handhygiëne.
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:

Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 4 Hygiënebeleid

2. Scenario: Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met
ziektekiemen
De instructies voor het handen wassen staan beschreven in paragraaf 10.1: handhygiëne.
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 4 Hygiënebeleid
3. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding
Zie afspraken rondom hoest en nies disciplines
Wij overleggen bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals diarree of huiduitslag met onze huisarts
Wanneer een van de medewerkers ziek van vakantie terug komt, hebben wij eerst overleg met de
huisarts.
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Dit is terug te vinden in:

Ja
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 4 Hygiënebeleid

4. Scenario: Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander kind
Zie Huid en wondverzorging
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Dit is terug te vinden in:

Ja
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 4 Hygiënebeleid

5. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door
groepsleiding
Was handen na het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek.
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 4 Hygiënebeleid
6. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door andere
kinderen
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Bijlage 3 Werkinstructie Veiligheid & gezondheid
24. Scenario: Kind verblijft in een te koude ruimte
Er is geen thermostaat aanwezig. De themparatuur wordt door de medewerkers zelf geregeld.
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Nee
Dit is terug te vinden in:
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 3 Werkinstructie Veiligheid & gezondheid
25. Scenario: Kind verblijft in een te warme ruimte
Zie matregelen ventilatiebeleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 3 Werkinstructie Veiligheid & gezondheid
26. Scenario: Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte
Zie matregelen ventilatiebeleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 3 Werkinstructie Veiligheid & gezondheid
27. Scenario: Kind verblijft in een te droge ruimte
Zie matregelen ventilatiebeleid
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Beleid veiligheid & Gezondheid
Bijlage 3 Werkinstructie Veiligheid & gezondheid
28. Scenario: Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van verblijfsruimtes
Er is geen stoffering in het verblijf. Wij wassen textiel op 60 graden
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang,
pagina 34
Bijlage 5: Schoonmaakroosters
29. Scenario: Kind verblijft in een ruimte met rook
Er geldt een rookverbod in Willows en er wordt geen gebruik gemaakt van echte kaarsen
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Pedagogisch Beleidsplan
30. Scenario: Kind verblijft in een stoffige ruimte
Zie schoonmaakwerkzaamheden
Wij maken gebruik van zoveel mogelijk gesloten opbergruimtes.
Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd?
Ja
Dit is terug te vinden in:
Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang,
pagina 34
Bijlage 5: Schoonmaakroosters
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11.3 Risico-Inventarisatie Brandveiligheid
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12.

Bijlage 3 Werkinstructie Veiligheid & Gezondheid
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13.

Bijlage 4 Hygiënebeleid
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14.

Bijlage 4 Veiligheids- & gezondheidsbeleid
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15.

Bijlage 4 Protocol Veilig Buitenspelen
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16.

Bijlage 5 Protocol Vermissing
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17.

Bijlage 7 Protocol ophalen van kinderen
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18.

Bijlage 8 Anti Pest Protocol
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19.

Bijlage 8 Ziektebeleid
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20.

Bijlage 9 Protocol Ongevallen
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21.

Bijlage 10

Brandprotocol
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22.

Bijlage 11

Evacuatieplan
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23.

Bijlage 12

Protocol Klachten
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24.

Bijlage 13

Protocol Uitstapjes
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- Stagiair(e)s.
Stagiair(e)s zijn altijd boventallig aanwezig. Wij zorgen voor een duidelijke taakverdeling en dat deze
vooraf wordt besproken.
Verdere taken:
Helpen met eten voorbereiden voor onderweg.
Ondersteunende taken zodat de pedagogische medewerkers nog meer aandacht voor de kinderen
hebben.
Onderweg het aantal kinderen tellen
Een overzicht van wat nodig is om mee te nemen.
Is er akkoord van de leidinggevende dan kan je de voorbereiding starten.
Is er een overzicht van de kinderen die mee gaan?
Hebben alle kinderen een telefoonnummer van de BSO op hun arm geschreven gekregen?
Hebben wij als pedagogische medewerkers de nummers van iedereen die als begeleiding mee is?
Vervoersbewijzen voor het OV.
Alle kindkaarten opgeslagen in de BSO-telefoon
Geld
Complete EHBO trommel.
Dragen alle kinderen een herkenbaar BSO vestje?
Aanvullende benodigdheden bestaan bijvoorbeeld uit:
Voeding
Drinken
Extra kleding voor eventuele ongelukjes
Hygiënedoekjes
Etc.

3. Stappenplan bestemming.
Controleer of alles van het stappenplan voorbereiden compleet is.
Controleer de aanwezigheid van het aantal kinderen.
- informeer de kinderen waar we heen gaan.
- informeer de kinderen over de regels en afspraken als we op uitstapje gaan.
1.

We luisteren naar de leiding.

2.

We lopen twee aan twee.
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3.

We wachten altijd met oversteken op instructies.

4.

Bij de halte blijven we netjes staan tot we instructies krijgen om in te stappen.

5.

We gaan niet rennen, springen of andere dingen doen dan lopen.

6.
Onderweg kan je, je hand in de lucht steken als je wat wil vragen. Dan zoeken/creëren de
PM-ers eerst een veilige plek om even stil te staan en kan je veilig je vraag stellen.
7.

In de tram/bus zitten en staan we altijd bij elkaar en niet verspreid over het vervoermiddel.

8.
We maken afspraken per bestemming. Waar gaan we zitten en verzamelen. Waar zijn de
toiletten en wie lopen er rond.
9.
Wat doe je als je niemand van de leiding ziet? We bespreken met de kinderen per
bestemming waar en hoe zij ons te alle tijden kunnen vinden.
10.
We vragen de kinderen of zij iets niet snappen en of ze nog vragen hebben. We vertrekken
pas als de kinderen alles begrijpen en wij dit geverifieerd hebben bij de kinderen.
* We blijven altijd alert onderweg.
Tijdens het uitje draagt iedere PM-er kleding met het herkenbare BSO-logo. Dit kan variëren van een
jas tot een trui en in de zomer een T-shirt of polo.
De kinderen dragen het BSO-hesje.
We tellen de kinderen regelmatig. En zorgen als pedagogische medewerkers dat we ten alle tijden
ook onderling oogcontact maken en op afstand contact met elkaar onderhouden.
4. Stappenplan bij aankomst van de bestemming.
-

Meld je bij de bestemming aan.

-

Geef door met hoeveel kinderen je bent.

-

Geef je telefoonnummer door bij de bestemming.

Bepaal verzamelplek binnen de bestemming.
Je kiest samen met de kinderen een verzamelplek uit. Op deze manier weten de
kinderen waar zij altijd iemand kunnen vinden van de leiding.
-

Leg uit waaraan ze de plek kunnen herkennen (de rode wand, de grote ballenbak etc.)

-

De pedagogische medewerkers verspreiden zich over de ruimte en kinderen.

Maak afspraken met de kinderen
Vertel duidelijk waar de kinderen wel en waar de kinderen niet mogen spelen. Wat ze moeten doen
als ze verdwaald zijn. Vertel de kinderen ook wanneer er weer verzameld wordt. En hoe we dit doen.
Wij lopen rond en klappen in de handen. We geven ook het signaal met de hand, als jullie dit zien
komen jullie deze kant op!
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Checklist Uitstapje

Locatie bestemming

Aantal pedagogische medewerkers

Aantal kinderen

EHBO-er aanwezig

Gebruik van route
Lopen of met OV

Zijn er OV-kaartjes aanwezig

Kinderen en leiding zijn compleet

Paraaf leidinggevende voor toestemming
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25.

Bijlage 14

Registratie Ongevallen formulier
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26.

Bijlage 15

Protocol Opvallend gedrag
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hun kind. Per situatie zal bekeken moeten worden of het kind de juiste aandacht en begeleiding op
de groep kan krijgen en of het gedrag dat het kind vertoont niet structureel een 1 op 1 begeleiding
vraagt. Wanneer blijkt dat de zorg die het kind nodig heeft niet op de BSO geboden kan worden, dan
zal in overleg met de leidinggevende doorverwezen worden naar een instantie die deze hulp wel kan
bieden. De leidinggevende kan advies geven aan de hand van de sociale kaart.

Het gedrag van het kind is niet toelaatbaar op de groep
Wanneer het gedrag van een kind niet toelaatbaar is op de groep, zal in overleg met de
leidinggevende besloten worden om de opvang stop te zetten.

Afsluiting
Als er geen aanleiding meer is voor zorg dan moet de zaak worden afgesloten. Dit wordt aan de
ouders gemeld. Het dossier dat bij de leidinggevende ondergebracht was wordt na twee jaar
vernietigd. De ouders worden geïnformeerd over wat er met de gegevens gebeurd.
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27.

Bijlage 16

Protocol Kindermishandeling
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9

De meldcode in de praktijk: een voorbeeld van hoe een proces kan lopen
Stap 1
Je hebt als beroepskracht een onderbuikgevoel over een bepaald kind dat er iets niet pluis is.
Signalen kunnen heel concreet zijn, maar dit hoeft niet. Het kan zijn dat je door allerlei (kleine)
signalen bij elkaar opgeteld het idee hebt dat er iets mis is. Wanneer je met ouders spreekt over
bepaalde zorgen hebben zij steeds excuses, bagatelliseren de zorgen en/of komen niet voldoende in
actie in jouw optiek. Je blijft je zorgen maken. Je houdt de dingen die je constateert goed bij, net als
de gespreksmomenten die je hebt (gehad) met ouders. Je bespreekt je zorg ook met de
aandachtsfunctionaris.
Stap 2
Vervolgens ga je in gesprek met collega’s. Hebben zij ook signalen geconstateerd? En wat vinden zij
van de signalen die jij hebt gezien? Of in het geval van gastouderopvang neem je contact op met de
bemiddelingsmedewerker. Je vraagt de aandachtsfunctionaris om advies en/of er wordt contact
opgenomen met Veilig Thuis om de situatie (anoniem) voor te leggen. Over wie contact opneemt
met Veilig Thuis zijn duidelijke afspraken gemaakt binnen de organisatie. Alle acties die ondernomen
worden, worden goed bijgehouden in het kinddossier.
Stap 3
Op basis van de kennis die je nu hebt opgedaan, ga je in gesprek met de ouders en in sommige
gevallen ook met het kind. Dit kan zo nodig met ondersteuning van de aandachtsfunctionaris, of
bijvoorbeeld de bemiddelingsmedewerker of een leidinggevende. Ook hier zijn duidelijke afspraken
over gemaakt binnen de organisatie. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.
Stap 4
Je weegt de signalen op basis van het afwegingskader. Je beantwoordt de twee vragen: is melden
noodzakelijk? En vervolgens: is hulp bieden en/of organiseren voor de ouders en het kind/de
kinderen ook mogelijk? Deze hoofdvragen moeten worden beantwoord door een aantal vragen over
de situatie te beantwoorden (het afwegingskader staat in onderstaande paragraaf).
Het kan zijn dat je zorgen na het gesprek met ouders zijn verminderd of zijn weggenomen.
Bijvoorbeeld omdat ouders aangeven dat zij zelf hulp hebben gezocht vanwege problemen in de
opvoeding waar zij tegenaan lopen en het moeilijk vinden hiermee om te gaan. In zo’n geval kan
besloten worden de meldcode te stoppen. Houd goed vinger aan de pols en biedt ondersteuning aan
ouders door er te zijn voor de kinderen én met ouders mee te denken over de problemen in de
opvoeding die zij tegenkomen. Hiervoor kunnen ook samenwerkingspartners worden benaderd (zie
in bijlage 2 de sociale kaart. Deze dient te worden aangepast/ingevuld voor de eigen situatie).
Stap 5
Je maakt de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is en/of dat hulpverlening kan worden
georganiseerd. Deze beslissing leg je vast in het dossier van het kind/de kinderen.
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11. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van het kind veranderd?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
12. Wat is er bij u bekend over eventuele broertjes en zusjes?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13. Wat zijn volgens u de problemen?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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