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1.1

Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van NSO@Galvani en PSZ
Priegeltje. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze
locatie werken waar het gaat om veiligheid en gezondheid. Met als doel de kinderen
en PMérs een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden
waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren
omgaan met kleine risico’s.
Mw. Sanne Buttens Ruben is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid
en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle
PMérs zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk
teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of
gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid.
Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de
omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct
controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.
Per 1 januari 2018 dienen kinderopvangorganisaties in Nederland vanuit de Wet
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid te
hebben.
De wijziging is er gekomen om de volgende redenen:
Een betere weging tussen de grote en kleine risico’s voor de veiligheid en de
gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en kinderen
leren om te gaan met kleine risico’s
Verschuiving van de aandacht voor uitgebreid beleid op papier naar een cyclisch
veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk.
Overzicht van de eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid
Dit beleidsplan heeft als doel kinderen en PMérs een zo veilig en gezond mogelijke
werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen
risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit plan is
gevormd met behulp van alle bestaande protocollen die bij NSO@Galvani en PSZ
Priegeltje worden gehanteerd op het gebied van veiligheid en gezondheid en is geldig
vanaf 1 januari 2018.
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Veiligheids- en
gezondheidsbeleid

-Bij NSO@Galvani en PSZ Priegeltje is er een beleidsplan veiligheid
en gezondheid
met een plan van aanpak, waarin maatregelen worden genoemd om
de grote risico’s te beperken en naar protocollen wordt verwezen,
die gevolgd moeten worden als de grote risico’s zich toch voordoen
-In de praktijk handelen PMérs zoals in het beleidsplan en het
plan van aanpak veiligheid en gezondheid is beschreven
-Hiermee betrachten we de grootst mogelijke zorgvuldigheid om de
omgeving van het kind zo veilig en gezond mogelijk te houden
-Dit beleidsplan wordt met regelmaat geactualiseerd en besproken
Actueel
met de PMérs en de oudercommissie.
-Door elk kwartaal aandacht te besteden aan het onderdeel
veiligheid en gezondheid en dit vast te leggen in het plan van
aanpak wordt het beleidsplan veiligheid en gezondheid
actueel gehouden
Continue proces
-Het beleidsplan veiligheid en gezondheid beschrijft hoe het beleid,
samen met de pedagogisch medewerkers, een continue proces is
van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren
Voornaamste risico’s met grote -Het beleid gaat over de voornaamste risico’s met grote gevolgen
gevolgen
voor de veiligheid en gezondheid van kinderen
-Met deze aanpassing ontstaat meer ruimte om het beleid te
focussen op de grote risico’s voor de opvang van de kinderen
Leren omgaan met kleine
risico’s
-Pedagogisch medewerkers leren kinderen omgaan met kleine
risico’s. In het beleidsplan veiligheid- en gezondheid beschrijven we
hoe we kinderen leren omgaan met kleine risico’s
-Ook dit staat periodiek op de agenda van het werkoverleg
-De uitkomsten worden vastgelegd in het plan van aanpak
Grensoverschrijdend gedrag - In het beleidsplan beschrijven we hoe het risico op
grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als
kinderen zo veel mogelijk wordt beperkt
- Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door
beroepskrachten (in opleiding), stagiaires, vrijwilligers, overige
aanwezige volwassenen en kinderen
- Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als
psychische grensoverschrijdingen.
Vierogenprincipe
- Bij NSO@Galvani is het vier-ogenprincipe niet van toepassing
Dit geldt alleen voor PSZ Priegeltje.
- PSZ Priegeltje organiseert de opvang zodanig dat een pedagogisch
medewerker (in opleiding), stagiair, vrijwilliger of andere
volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl
die 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
opvanglocatie gedurende langere tijd ongehoord of ongezien
kunnen terugtrekken met een kind
Plan van aanpak
- Het beleidsplan bevat een plan van aanpak hoe de
risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt zodra een
ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet
Achterwacht
- De achterwachtregeling is onderdeel van dit
beleidsplan veiligheid en gezondheid
Inzichtelijk

- Het beleidsplan veiligheid en gezondheid is inzichtelijk voor
pedagogisch medewerkers (in opleiding), stagiaires, vrijwilligers en
ouders
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1.2

Missie en visie
Onze Missie:
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico’s
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
Onze Visie:
NSO@Galvani en PSZ Priegeltje staan voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit
passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling,
opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het
leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk
onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit
alles.

1.2.1

Ons Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten
aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle PMérs zich verantwoordelijk voor
voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 2) het voeren van een goed beleid op grote
risico’s en 3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de eventuele externe
betrokkenen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar
kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Vanuit de Wet IKK formuleert NSO@Galvani en PSZ Priegeltje beleid ten aanzien van
veiligheid en gezondheid met een plan van aanpak, waar alle PMérs zich
verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het
vormgeven van het beleid zijn:
-

Alle PMérs zijn zich voldoende bewust zijn van mogelijke risico’s die zich in
hun werkomgeving kunnen voordoen.

-

Alle PMérs zijn bekend met en hanteren van de maatregelen om grote
risico’s te beperken.

-

Alle PMérs zijn bekend met en hanteren de protocollen als een groot risico
zich toch voordoet.

-

Periodiek wordt op de locatie een inventarisatie uitgevoerd op veiligheidsen gezondheidsonderwerpen en besproken om het beleid te actualiseren
en indien nodig verbeteracties te benoemen en uit te voeren. Dit doen de
PMérs zelf door middel van het invullen van de bolletjeslijsten.

-

Alle PMérs zijn is staat om ook voor veiligheid en gezondheid een leerzame
omgeving te creëren om kinderen te leren risico’s te signaleren en te
vermijden of te beperken.
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NSO@Galvani en PSZ Priegeltje zorgen er voor dat ieder kind ontdekkingen kan doen
die bij zijn eigen leeftijd horen. Hoe ouder het kind, hoe meer die zal gaan ontdekken.
Op deze manier zal een kind risico’s zelf gaan leren inschatten, wat van grote waarde
is voor het zelfvertrouwen.
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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1.3

Grote risico's
PLAN VAN AANPAK GROTE RISICO’S!
Naar aanleiding van de evaluatie via de bolletjeslijsten die door de PMérs zijn
uitgevoerd, blijkt dat er vele kleine risico’s zijn en voor zover wij hebben
geïnventariseerd geen grote risico’s, omdat wij deze zoveel mogelijk ondervangen
hebben, bijvoorbeeld dat kinderen de opvang kunnen verlaten zonder dat wij dat
weten. Hier zijn maatregelen voor genomen. Ook voor andere grotere risico’s zijn
maatregelen genomen. Wij blijven echter altijd alert op nieuw ontstane grote risico’s.
Zo gauw wij een groter risico tegenkomen, dan zullen wij dit direct oppakken en
omschrijven in het Plan van Aanpak, met daarbij ons actieplan en wie daar
verantwoordelijk voor is.
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid omvat een plan van aanpak waarin in
concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn
respectievelijk worden genomen, teneinde deze voornaamste risico’s met grote
gevolgen betreffende veiligheid, gezondheid en het risico op grensoverschrijdend
gedrag in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.
(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit
kwaliteit kinderopvang)

1.3.1

Fysieke veiligheid & Ontwikkeling (doelen worden behaald)
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd
Het doel "Ieder kind voelt zich veilig op de opvang." wordt bereikt door:
Dit onderdeel is reeds uitvoerig omschreven in ons pedagogisch beleidsplan. In het
pedagogisch beleidsplan staat onder andere dit vermeld:
Veiligheid en welbevinden
Is voor ons het belangrijkste uitgangspunt. Een kind moet zich in z'n omgeving veilig
voelen, moet vertrouwen hebben in de mensen waarmee het omgaat, moet het
gevoel hebben dat het kan zijn zoals het is en onvoorwaardelijk geaccepteerd wordt.
Pas vanuit een geborgen omgeving, wanneer het kind de zekerheid heeft dat de
leiding er voor hem is wanneer het daar behoefte aan heeft, kan het kind zich verder
ontwikkelen, kan het nieuwe stappen zetten, de omgeving verkennen en vriendjes
maken.
Kinderen veiligheid en geborgenheid bieden in de peuteropvang gaat bij ons voor
een groot deel “vanzelf”: de leiding is er voor de kinderen, staat open voor de
kinderen, benadert hen op eigen niveau en schept een gezellige, open sfeer waarin
ieder kind aan z'n trekken komt.
Het doel "Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten." wordt
bereikt door:
Het wordt de kinderen geleerd dat ze de opvang niet onopgemerkt kunnen verlaten.
En de ouders ook bij het ophalen van hun kinderen. De ouders kunnen ook niet
zomaar naar binnen lopen, omdat ze moeten aanbellen aangezien de deuren altijd
dicht zijn en alleen van binnenuit kunnen worden geopend. Bij NSO@Galvani en PSZ
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Priegeltje zijn de deuren altijd dicht en staan nooit wagenwijd open. Hierdoor kan de
PMér horen of zien dat een kind de deur opent om naar buiten te gaan.
Het doel "Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te kunnen
ontwikkelen." wordt bereikt door:
Dit onderdeel of vraag staat uitvoerig in het pedagogisch beleidsplan omschreven.
Binnen NSO@Galvani en PSZ Priegeltje is het bieden van emotionele veiligheid de
belangrijkste pedagogische doelstelling. Een kind dat zich niet veilig voelt in een
omgeving, is niet in staat om indrukken op te nemen.
Voor de pedagogische onderbouwing hiervan vanuit de Wet Kinderopvang en de
bijbehorende toelichting, is gekozen voor de vier opvoedingsdoelen van professor
J.M.A. Riksen-Walraven. De opvoedingstheorie van Riksen-Walraven ligt ten
grondslag aan de Wet Kinderopvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.
Riksen-Walraven stelt dat het opvoedingsdoel “ervaren van emotionele veiligheid”
wat haar betreft basaal is. Riksen-Walraven formuleert haar theorie in vier
opvoedingsdoelen die gelden voor kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 12 jaar:
A) Een gevoel van emotionele veiligheid bieden.
B) Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
C) Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties.
D) De kans om zich normen en waarden, de “cultuur” van een samenleving eigen te
maken: socialisatie
Het doel "Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder
toestemming." wordt bereikt door:
De deuren van de opvang zijn altijd dicht en kunnen van de buitenkant niet zonder
een sleutel worden geopend. Dus elke ouder of bezoeker moet aanbellen om naar
binnen toegelaten te worden. Hierdoor kan niemand zonder toestemming het pand
betreden.
1.3.2

Sociale veiligheid
(Kindermishandeling en ongewenst grensoverschrijdend gedrag). Doelen worden
behaald.
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme
impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. In het beleid moet
daarom worden beschreven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel
aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om
het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen.
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: “Elke vorm van bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon
ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige
schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek
letsel of psychische stoornissen”. Zo staat het in de Wet op de jeugdzorg.
Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:
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-

-

-

-

Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke mishandeling en
kindermishandeling)
Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie, pesten, systematisch
negeren)
Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en
verkrachting)
Vernieling van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming
betreden van de opvanglocatie is grensoverschrijdend gedrag

Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle
gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of niet 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 plaatsvinden tussen:
Kind en kind
Ouder en kind en vice versa
PMér (incl. stagiaires/vrijwilligers) en kind en vice versa
PMér en PMér en vice versa
Ouder en PMér en vice versa
Directeur /leidinggevende en kind en vice versa
NSO@Galvani en PSZ Priegeltje wil grensoverschrijdend gedrag tegengaan en het
liefst voorkomen. Dat doen we door enerzijds afspraken te maken en gedragsregels
op te stellen. Bij NSO@Galvani en PSZ Priegeltje heeft dit thema onze bijzondere
aandacht. NSO@Galvani en PSZ Priegeltje hebben we de volgende maatregelen
genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen
als het onverhoopt toch gebeurt:
-

Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken
om zo een open cultuur te creëren waarbij PMérs elkaar durven aan te
spreken.

-

In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt
geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en
waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en
ongepast gedrag is. Onlangs hebben wij hiervoor een pestprotocol opgesteld
voor de kinderen van de NSO en gaan hiermee de samenwerking aan met de
Galvani school.

-

Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven
als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger
te maken op momenten dat dit nodig is.

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen:
- Alle PMérs hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en zijn
geregistreerd in het Personen register Kinderopvang.
- We werken met een vierogen-principe. (dit is overigens niet verplicht binnen
de NSO, maar wel voor PSZ Priegeltje)
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-

PMérs kennen het vierogen-principe
Het vierogen-principe wordt goed nageleefd.
PMérs spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogen-principe niet goed
wordt nageleefd.
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld op de opvang.
PMérs kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld op de opvang.
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed. Dit is
de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Hier zit ook het
afwegingskader in en de sociale kaart.
Er is een protocol ‘ongewenst gedrag’
PMérs kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed.

Indien een vermoeden bestaat van grensoverschrijdend gedrag tussen een
leidinggevende of directeur en een kind kan de werknemer contact opnemen met de
vertrouwensinspecteur in de kinderopvang. De vertrouwensinspecteur luistert,
adviseert en informeert over te volgen stappen zoals het doen van aangifte of het
indienen van een formele klacht. Het team van vertrouwensinspecteurs bij de
Inspectie van het Onderwijs is tijdens kantooruren te bereiken op het
telefoonnummer 0900-1113111.
Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn:
PMérs zijn bekend met de Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld en
handelen hier ook naar.
Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van
kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een PMér
van de kinderopvang of seksueel overschrijdend gedrag door kinderen op de opvang
is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Wij
werken daarom verplicht met de Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling,
met het bijbehorende afwegingskader. Daarnaast geldt er een meldplicht.
De Meldcode biedt ons handvatten bij vermoedens van kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag en beschrijft stap voor stap welke actie PMérs en
kinderopvangorganisaties moeten ondernemen. De Meldcode bevat nu een
afwegingskader toegespitst op de kinderopvang, waarmee wij kunnen afwegen of
het noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit betekent dat
beroepskrachten in stap 4 en 5 van de Meldcode onder andere afwegen of er sprake
is van acute of structurele onveiligheid.
Het doel van de verbeterde Meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te
hebben, sneller te kunnen helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over
langere tijd. Daarvoor is het nodig dat beroepskrachten goed uit de voeten kunnen
met de Meldcode en wanneer dat nodig is situaties van vermoedens van onveiligheid
melden bij Veilig Thuis.
In de meldcode wordt een duidelijk stappenplan gegeven, waarin beschreven wordt
welke stappen dienen te worden genomen bij het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat elke situatie uniek en
complex is, waardoor maatwerk vereist is. Er wordt tijdens het proces continu
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geëvalueerd, waarbij het handelen van de PMérs en het tijdspad aangepast kunnen
worden aan de uniciteit en urgentie van de situatie.
De meldcode staat als vast punt op onze vergaderingsagenda en wordt dan
besproken en doorgenomen met de PMérs. Op die manier blijven onze PMérs op de
hoogte van de meldcode en het gebruik daarvan.
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Aandachtfunctionaris
De aandacht functionaris is verantwoordelijk voor de uitvoering van de
implementatie van de Meldcode. Zij coördineert het signaleringsproces, verwijzing en
zorg rondom het kind en het gezin. Daarnaast is zij vraagbaak voor de PMérs en geeft
zij advies over de aanpak, zowel beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Binnen
NSO@Galvani en PSZ Priegeltje zijn Mw. Sanne Butters Ruben en Reshmi Satchwell
de aandachtsfunctionarissen kindermishandeling.
De volgende protocollen zijn van toepassing op het onderwerp grensoverschrijdend
gedrag en vermoeden kindermishandeling:
•
•

•

•

Gedragscode
Vermoeden van kindermishandeling door een PMér van NSO@Galvani en
PSZ Priegeltje
Daarnaast volgt NSO@Galvani en PSZ Priegeltje het verplichte gebruik van de
meldcode zoals is opgenomen in de wet
Zorgplan met stroomdiagram en dossieropbouw kindermishandeling (versie
2021-2)

De houder beschrijft bij de maatregelen die gericht zijn op het inperken van het
risico op grensoverschrijdend gedrag, in ieder geval de wijze waarop hij de
dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in opleiding
of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of
gehoord kan worden door een andere volwassene.
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(art 1.49 lid 1 en 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang; art 4 lid 3 onder c Besluit
kwaliteit kinderopvang)

1.3.3

Gezondheid binnenruimte/voedselveiligheid.
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s. (Doelen zijn behaald)
Het doel "Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door:
De deuren zijn veilig. Indien nodig wordt er een deurblok geplaatst bij een deur die
open moet blijven staan.
Het doel "De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door:
Als er een vloeistof op de vloer valt wordt dit direct gedroogd. Alle materialen, zoals
speelgoed, worden opgeruimd na het spelen. En vooral kleine materialen moeten
van de vloer worden weg gehaald om strompelen of val partijen te voorkomen. De
kinderen moet geleerd worden om altijd na het spelen op te ruimen. En de PMérs
zien hierop toe. Waar nodig helpen zij natuurlijk ook.
Het doel "Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen."
wordt bereikt door:
De ramen zijn veilig! De kinderen mogen natuurlijk geen spullen naar of tegen de
ramen gooien. Hier zijn afspraken over die we met de kinderen gemaakt hebben.
Het doel "Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door:
De muren zijn glad. Er zijn geen zichtbare oneffenheden of uitstekende zaken.
Het doel "De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door:
De trap is veilig en heeft trapleuningen. Er wordt erop toegezien dat de kinderen niet
zonder begeleiding op de trap mogen komen. Wij hebben hier een ketting voor
gehangen en we hebben de afspraak met de kinderen dat zij hier niet mogen komen.
Voor PSZ Priegeltje hebben we de afspraak dat gedurende de ochtend de deur naar
de trap toe gesloten blijft. De kinderen krijgen deze niet zelfstandig open, deze is
daar te zwaar voor.
Het doel "Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door:
Elektra, waaronder kabels en stopcontacten, zijn veilig. Ondanks dat houden de
PMérs altijd toezicht op. En de kinderen wordt geleerd dat het gevaarlijk is om aan
elektra te komen.
Het doel "Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt
voorkomen." wordt bereikt door:
Alle apparaten, meubilair en decoraties zijn veilig. Dit houden wij streng in de gaten.
Anders wordt hier direct actie op ondernomen door het product te verwijderen.
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Het doel "Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein
mogelijk is." wordt bereikt door:
De ruimtes zijn heel overzichtelijk, waardoor de kinderen gemakkelijk kunnen lopen
zonder te struikelen of te botsen. De kinderen hebben altijd zicht waar tafels, stoelen
staan en speelgoed ligt. Daarnaast hebben wij afspraken met de kinderen dat er
binnen gelopen wordt en buiten gerend.
Het doel "Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen en ruimtes
zijn vrij van schadelijk stoffen." wordt bereikt door:
Er zijn geen schadelijke stoffen in ons gebouw aanwezig.
Het doel "De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen." wordt bereikt door:
De ruimtes worden elke dag schoongemaakt en afgestoft.
Het doel "Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven." wordt bereikt door:
De ruimtes in het gebouw zijn aangenaam om te verblijven en deze worden dagelijks
ook geventileerd.
Het doel "Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen."
wordt bereikt door:
Er worden sowieso geen vloeibare middelen in de nabijheid van de kinderen gebruikt
met onfrisse of mogelijke giftige dampen. En in het gebouw worden helemaal geen
vloeibare middelen gebruikt, die gevaarlijk blijken te zijn voor kinderen of personeel.
Het doel "De ruimtes zijn schoon." wordt bereikt door:
De ruimtes worden elke dag schoongemaakt. En als er een ruimte vies blijkt te zijn
geworden door bijvoorbeeld morsen, dan wordt dit direct schoongemaakt.
Het doel "Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd." wordt
bereikt door:
De kinderen zitten altijd op stoelen en banken die bij hen passen.
Het doel "Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek van
worden." wordt bereikt door:
Alvorens het eten te bereiden, wassen de PMérs hun handen. Daarna wordt het eten
geserveerd in schone bakjes. De kinderen van Priegeltje nemen in de ochtend eigen
eten mee in trommels en bekers, in de middag verzorgen wij dit. We zijn er alert op
dat eten geserveerd wordt op afgewassen borden, bakjes, bestek en bekers.
Het doel "Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken." wordt bereikt
door:
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De PMérs letten er op dat de kinderen geschikt voedsel eten en gezonde drankjes
drinken. Drankjes die passen bij de leeftijd van het kind.
Het doel "Heet eten en drinken leiden niet tot letsel." wordt bereikt door:
Het eten en drinken dat de kinderen krijgen is nooit heet. Wij schenken de kinderen
geen hete dranken. Als we een keer iets warm eten, dan leren wij de kinderen dat
het warm kan zijn en wat het gevaar daarvan kan zijn.
Het doel "Het toilet bezoek, gebeurt veilig en hygiënisch." wordt bereikt door:
De kinderen gaan of zitten netjes op het toilet. Wij leren de kinderen ook dat zij na
het toiletbezoek de handjes moeten wassen. Als kinderen van Priegeltje naar de wc
gaan loopt een van de PMérs mee. Daardoor is er weinig kans dat kinderen in
aanraking komen met urine of ontlasting van andere kinderen. Wij vegen de kinderen
ook af, omdat ze dit zelf nog niet kunnen. De toiletten worden dagelijks
schoongemaakt/ontsmet en de vloeren gedweild. Elke dag worden de handdoekjes
meerdere malen verschoond.

1.3.4

Buitenruimte
Ten aanzien van de buitenruimte hebben we de volgende risico’s. (Doelen zijn
behaald)
Het doel "De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen
spelen." wordt bereikt door:
NSO@Galvani en PSZ Priegeltje maken gebruik van de buitenruimte van de
Galvanischool. De PMérs controleren de buiten speelruimtes altijd vooraf op
glasscherven, peuken, andere onregelmatigheden.
Het doel "Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op." wordt
bereikt door:
De buitenruimtes waarvan gebruik wordt gemaakt leveren geen struikelgevaar. Dit
wordt altijd als we daar spelen, goed door de PMérs bekeken.
Het doel "De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten." wordt bereikt door:
De PMérs controleren altijd vooraf als de speelplaats veilig is. Dit betekent dat het
veilig zijn is, dat er geen gevaarlijk spullen en planten aanwezig zijn. Indien deze
zaken wel aanwezig zijn, halen we dit weg en gaan we in overleg daarover met de
Galvanischool.
Het doel "Aangeboden speelmateriaal is veilig." wordt bereikt door:
Het speelmateriaal op de locatie is kindvriendelijk, niet brandbaar en geschikt voor
de juiste leeftijden.
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Het doel "Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet
mee wordt gespeeld." wordt bereikt door:
Speelmateriaal wordt altijd opgeruimd na het spelen en/of opgeborgen.
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en PMérs over spelen
op hoogte." wordt bereikt door:
De kinderen mogen niet zomaar klimmen op de tafeltennistafel of muren die om de
school heen staan. Ook mogen zij niet in de bomen klimmen. Dit om onnodige
ongelukken te voorkomen, zoals het vallen van een hoogte. De PMérs maken tijdens
een gesprek de nodige afspraken met de kinderen dat zij niet zomaar de hoogte
moeten opzoeken of mogen klimmen. Zij leggen de kinderen ook uit wat de gevaren
en gevolgen zijn. De PMérs houden daarom goed toezicht op de speelplaats om
indien nodig in te grijpen. Er is ALTIJD toezicht van de PMérs, ook als er maar enkele
kinderen op de speelplaats zijn.
Het doel "Kinderen klimmen buiten alleen in of op speelmateriaal waar ze zelf
op/in kunnen komen" wordt bereikt door:
De PMérs wijzen de kinderen erop welke speeltoestellen of speelmaterialen goed zijn
om er in te klimmen of klauteren. Dus welke veilig en verantwoord zijn om geen
letsel op te lopen.
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en PMérs over spelen
met snelheid." wordt bereikt door:
De PMérs leggen de kinderen in een gesprek vooraf uit wat de gevaren zijn van
spelen met snelheid. Er wordt door de PMérs goed toezicht gehouden bij
bijvoorbeeld voetvallen op het schoolplein, om de kinderen erop te wijzen dat zij
tegen elkaar kunnen botsen.
Het doel "Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen
uitvoeren." wordt bereikt door:
De PMérs begeleiden de kinderen naar de activiteiten waar er op / met snelheid
gespeelt kan worden. Zij houden toezicht op de kinderen en geven ook aan wanneer
het gevaarlijk dreigt te worden. De kinderen van Priegeltje spelen nooit tegelijk
buiten met de kinderen van de NSO.
Het doel "Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met
gevaarlijke voorwerpen spelen of werken" wordt bereikt door:
De kinderen spelen nooit met gevaarlijke voorwerpen. Hier zijn de PMérs alert op!
Het doel "Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt
voor de leeftijd van het kind." wordt bereikt door:
De PMérs delen de gereedschappen uit aan de kinderen aan de hand van hun leeftijd
en ontwikkeling. En controleren altijd of ze goed werken en veilig zijn. (zoals
aardappelschilmesjes voor het schillen van appels, bij het maken van appelmoes)
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Het doel "Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen
wanneer ze met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken" wordt bereikt door:
Hier zien de PMérs adequaat op toe. Bij schilderen of andere activiteiten dragen de
kinderen schorten.

Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en PMérs over spelen
met gevaarlijke voorwerpen" wordt bereikt door:
De PMérs leggen de kinderen uit wat de gevolgen kunnen zijn met het spelen met
gevaarlijke voorwerpen. Maar de kinderen spelen niet met gevaarlijke voorwerpen.
Aan de andere kant kan een eenvoudig voorwerp ook een mogelijk gevaarlijk
voorwerp worden. Maar de PMérs houden dit in de gaten.
Het doel "Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig
opgeborgen." wordt bereikt door:
De kinderen spelen niet met gevaarlijke voorwerpen. Mogelijke gevaarlijke
voorwerpen worden in een afgesloten kast bewaard.
Het doel "Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes
doen." wordt bereikt door:
Trek en duwspelletjes kunnen de kinderen het liefst op een open veld of ruimte
spelen zonder obstakels.
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en PMérs over trek en
duwspelen." wordt bereikt door:
De kinderen krijgen eerst duidelijke instructies voordat zij trek- en duwspelletjes
gaan spelen. Zij worden erop gewezen dat zij kunnen vallen en zich mogelijk kunnen
bezeren.
Het doel "Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen." wordt
bereikt door:
De zandbak is altijd veilig en hygiënisch voor de kinderen om te spelen. De PMérs
controleren de zandbak altijd voordat de kinderen erin kunnen gaan spelen, op zaken
zoals poep of afval.
Het doel "De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig."
wordt bereikt door:
Bij een uitstapje worden de kinderen vervoerd via het openbaar vervoer.
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en PMérs wanneer er
op stap wordt gegaan." wordt bereikt door:
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De kinderen wordt duidelijk gemaakt dat zij moeten luisteren naar de instructies van
de PMérs. Niet rennen of spelen in het openbaar vervoer. Niet rennen of spelen op
het perron of bij de halte. Dat zij moeten wachten op het signaal van de PMérs als zij
moeten oversteken. Dat zij netjes in een rij, twee per rij, moeten lopen op het
trottoir.
Het doel "Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes." wordt bereikt door:
Bij uitstapjes is altijd voldoende begeleiding van de PMérs, stagiaires en indien
mogelijk ouders en vrijwilligers.
Het doel “De risico’s op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn bekend.”
Wordt bereikt door:
De Pmérs bereiden zich goed voor op een uitstapje. Een van de Pmérs heeft de
algehele leiding. Er worden gekeken naar de meest veilige route, de kosten,
vervoermiddel, consumptie en hoeveel begeleiding er nodig is.
Het doel “kind wordt niet vermist tijdens de opvangdag” wordt bereikt door:
Zowel bij NSO@Galvani als bij PSZ Priegeltje leven wij zeer strenge ophaal regels na.
De kinderen worden alleen aan de ouders mee gegeven, mits hier afwijkende
afspraken over zijn. Deze afspraken laten wij ouders middels mail bevestigen.
Wanneer er speel afspraakjes worden gemaakt moeten de ouders dit telefonisch
bevestigen. Deze bevestiging mag alleen aan de PMérs worden gegeven.
De PMérs houden presentie-lijsten bij op de tablet (IPAD). Op deze lijsten staat per
dag aangegeven welke kinderen er aanwezig moeten zijn. Wanneer er een kind niet
aanwezig is wordt hierachter vermeld waar het kind is of wat de reden van
afwezigheid is. Tijdens aanvang van dienst wordt deze actie uitgevoerd, tijdens het
“eetmoment” controleren wij opnieuw of alle kinderen aanwezig zijn. Bij de
overdracht lopen wij deze lijst opnieuw helemaal na waarna er de overdracht
plaatsvindt.
Tevens hebben wij een zeer streng deurbeleid. De voordeur is ten alle tijden gesloten
en wordt alleen geopend door de PMérs van NSO@Galvani.
Het doel "Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging." wordt
bereikt door:
Op warme dagen moeten de kinderen zich goed insmeren als zij naar buiten gaan om
te spelen. De PMérs houden het in de gaten en smeren de kinderen geregeld in met
factor 50. Tijdens heel warme dagen spelen de kinderen tussen 1300 en 1500 uur
binnen.
Het doel "De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen en
teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt." wordt bereikt door:
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Wij geven de kinderen buiten alleen water te drinken en geen limonade. Wespen
komen af op zoet, dus dit vermijden we. Ook buiten eten wordt zoveel mogelijk
vermeden.
Het doel "Kinderen en PMérs niezen of hoesten zo dat verspreiding van
ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen." wordt bereikt door:
Kinderen en PMérs niezen of hoesten door hun hoofd links- of rechtsom te draaien
en om in de mouw bij de elleboog te niezen of met de hand voor de mond.
Het doel "Kinderen en PMérs wassen regelmatig goed hun handen." wordt bereikt
door:
De kinderen en PMérs wassen door de dag heen hun handen. In ieder geval zodra
hun handen vies zijn en voor een eetmoment.
Het doel "Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden." wordt
bereikt door:
Er slingert geen afval rond op de groepen. De kinderen wordt geleerd om afval direct
in de vuilnisbak te deponeren. En de vuilnis- of afvalbak is altijd afgesloten.
Het doel "Kinderen spelen met schoon speelgoed." wordt bereikt door:
Het speelgoed van de kinderen is schoon. Wij zijn hier alert op. Als er een griep
heerst maken wij het speelgoed extra schoon. Bij het opruimen van het speelgoed
(na gebruik), kijken wij of het speelgoed vies is of kapot. Zo nodig maken we het
schoon of gooien we het weg.
Het doel "Kinderen en PMérs weten wat ze moeten doen als een kind een wondje
heeft." wordt bereikt door:
Als een kind een wondje heeft, wordt het even afgescheiden van de andere kinderen.
Het kind wordt getroost en tegelijkertijd neemt de PMér de EHBO spullen om het
kind te behandelen. Als een kind bloed heeft door een (schaaf) wond, dan trekt de
PMér handschoenen aan om de overdracht van ziektekiemen, over en weer, te
voorkomen. De wond zal daarna door de PMér worden gedesinfecteerd en van een
pleister of verband worden voorzien.
Het doel "Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes,
washandjes)." wordt bereikt door:
Op de opvang gebruiken de PMérs vaat- en afwasdoekjes. En voor de toiletten aparte
schoonmaakdoekjes. Na gebruik worden deze direct gewassen of weggegooid. Elke
dagdeel worden doekjes in elk geval vervangen.
Medisch handelen
Het doel "PMérs zijn in staat kinderen een zorgvuldig medische behandeling te
geven." wordt bereikt door:
Op de opvang zijn de PMérs in staat om de kinderen een zo goed mogelijke medische
behandeling te geven volgens de EHBO richtlijnen. De PMérs zijn geen arts en kunnen
geen "zorgvuldige medische behandeling geven".
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Het doel "Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een geldig
en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO." wordt bereikt door:
Er is altijd een PMér aanwezig tijdens de openingstijden met een kinder-EHBO
certificering.

1.3.5

Brandveiligheid
Ten aanzien van de brandveiligheid hebben we de volgende risico’s. (Doelen zijn
behaald)
Het doel "Alle PMérs weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding van)
personen brand vat." wordt bereikt door:
Als de kleding van een kind, pedagogisch medewerkster, stagiaire, ouder, vrijwilliger
of bezoeker in brand vliegt, word direct de blusdeken gepakt en over het slachtoffer
omwikkeld. Dit om de zuurstof voor het vuur, die als voeding dient, af te laten
nemen. En tegelijkertijd om het slachtoffer heel veel leed te besparen. In de
tussentijd neemt de aanwezige BHVér de leiding en belt 112. Voor de veiligheid van
een ieder op de locatie, is er daarom altijd een pedagogisch medewerkster met een
EHBO of BHV certificering aanwezig.
Het doel "Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor
aangewezen plaats." wordt bereikt door:
Bij brand wordt de brandweer opgevangen door de verantwoordelijke PM’er met
een BHV / EHBO certificering. Bij brand of een andere calamiteit, worden de kinderen
op het schoolplein opgevangen. De kinderen en andere volwassenen worden door de
verantwoordelijke BHVér begeleid naar de afgesproken verzamelplaats. Tenminste
een keer per jaar wordt er een brand- of ontruimingsoefening gedaan. Na de
oefening vind er een evaluatie plaats, die schriftelijk word vastgelegd. Daarnaast
oefenen wij regelmatig mee met de Galvanischool als daar een oefening
georganiseerd wordt.
Het doel "Een snelle brandmelding aan de brandweer is geregeld." wordt bereikt
door:
De verantwoordelijke BHVér belt bij brand direct de brandweer via het
alarmnummer 112. In de tussentijd probeert men de brand, indien mogelijk, zelf te
blussen met de aanwezige brandblus apparaten.
Het doel "De blusmiddelen zijn veilig" wordt bereikt door:
De brandweer is in 2019 langs geweest voor de jaarlijkse controle. Het pand, de
vluchtroutes, brandmelders (sensoren), nooduitgangen en de blusmiddelen zijn
goedgekeurd.
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Het doel "Er zijn voldoende en duidelijk te herkennen blusmiddelen aanwezig."
wordt bereikt door:
De blusmiddelen zijn duidelijk herkenbaar op de locatie.
Het doel "Het gebouw is brandveilig ingericht." wordt bereikt door:
De locatie is brandveilig en de brandweer heeft het in 2019 reeds gecontroleerd.

Het doel "De brandcompartimenten in het gebouw zijn veilig." wordt bereikt door:
De locatie is zo veilig mogelijk gebouwd tegen een mogelijke brand. De brandweer
heeft geen waarschuwing gegeven over mogelijke onveilige materialen.
Het doel "Elektrische en gasinstallaties in het gebouw zijn veilig en bekend qua
positie." wordt bereikt door:
Alle elektrische installaties zijn bekend in het gebouw en zijn ook veilig. In het
gebouw wordt er geen gas gebruikt om te koken.
Het doel "Brandmeld- en ontruimingsinstallaties in het gebouw werken goed."
wordt bereikt door:
Alle brandmeldingsinstallaties in het pand werken naar behoren.

1.4

Omgang met kleine risico's
PLAN VAN AANPAK KLEINE RISICO’S!
In onze missie stellen wij dat we kinderen op onze locatie een zo veilig en gezond
mogelijke opvang bieden. Hiermee willen we ongelukken of ziekte als gevolg van
bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelmateriaal voorkomen. Toch willen we
de kinderen niet over beschermen. Daarom beschermen we de kinderen tegen
onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren.
Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
-

Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid.
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen.
Het vergroot sociale vaardigheden

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen
kunnen hebben voor de kinderen. Wij leren hen hier op een juiste manier mee
omgaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden en gezondheidsrisico’s te
beperken vinden wij het belangrijk kinderen te leren zich tijdens spelsituaties of
activiteiten te houden aan diverse afspraken,
zie bij ‘risicovol spelen’.
Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen, maar pas vanaf de
leeftijd van gemiddeld twee jaar kun je kinderen echt leren omgaan met diverse
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kleine risico’s, omdat ze dan de context van afspraken in relatie tot het risico leren
begrijpen. Vanaf een jaar of twee kun je dus afspraken maken met de kinderen om
kleine risico’s te voorkomen. 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 gezondheid afspraken worden
gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een
hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
Wij willen onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang bieden. Hierbij
willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of kapot
speelgoed voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk
ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen grote risico’s waarover u
eerder in dit beleid iets heeft kunnen lezen. Een bult, een schaafwond of iets
dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan. Het heeft een
positieve invloed op de motorische vaardigheden, het vergroot het zelfvertrouwen,
de zelfredzaamheid en het doorzettingsvermogen.
Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal
wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de
ontwikkeling van kinderen. Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld
tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties. Ze leren risico’s
inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te
maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet. Het nemen van
risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren. Risicovol
spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind
uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun
doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen
staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties
herkennen van speelmaatjes. Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen,
zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor
kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische vaardigheden, balans,
coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig,
voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en
bewegingsangst.
Het vergroot sociale vaardigheden. Daarom aanvaarden wij op onze opvang de
risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier
op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden
moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse
afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als
speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door verkeerd gebruik letsel
kan ontstaan.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen
zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken
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die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het
houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden achter dit
beleidsplan. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en
herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, of in periodes dat veel
kinderen en medewerkers verkouden zijn.

1.4.1

Risicovol/avontuurlijk spelen

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal
wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de
ontwikkeling van kinderen. Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld
tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s
inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afwegingen te
maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘ gereedschapskist’ voor effectief
leren. Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee
gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te
vermijden. Dit vergroot onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn
voor hun doorzettingsvermogen als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen
staan sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties
herkennen van speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij avontuurlijk spelen, zoals slingeren, klimmen,
rollen, hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel
belang voor hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en
lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich
ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en bewegingsangst.
Om het ontwikkelen van risicovol/avontuurlijk spelen praktisch in te vullen gebruiken
wij de interventieladder van Lindon. De kunst is het kind vrij te laten in zijn of haar
spel en in te grijpen bij een onaanvaardbaar risico. Hierbij wordt risico management
toegepast. Vragen die de PMér hierbij stelt zijn:
-

Wanneer moet je actie ondernemen?
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Is er wel een goed reden voor ingrijpen, doen we dat niet uitgewoonte?
Op wat voor soort manier moet ik ingrijpen?

-

De interventieladder beslaat de mate van niets doen tot ingrijpen:
1.5

Kinderen kunnen het alleen.
Laat het de kinderen eerst uitzoeken / handen over elkaar.
Let bewust op / houd een oogje in het zeil.
Laat kinderen het zelf bedenken.
Laat kinderen de keus.
Stimuleer kinderen.
Opper iets.
Geef uitleg.
Help de kinderen.
Doe het voor.
Bemoei je ermee / doe het voor de kinderen.
Stuur de activiteit.
Grijp in.

Risico-inventarisatie
Aan de hand van de bolletjeslijsten die door de PMérs jaarlijks worden uitgevoerd
hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grotere risico’s zijn reeds
beschreven. Vanuit de scans volgen er checks en van daaruit worden indien nodig
maatregelen opgesteld.

1.5.1

Vier-ogenprincipe
Bij de NSO geldt geen vier-ogenprincipe. Wij zijn echter wel alert op elkaar en we
spreken elkaar altijd aan op gedrag. Binnen Peuteropvang Priegeltje zorgen wij
ervoor dat het vier ogen principe geregeld is. Dat houdt in dat het gebouw altijd door
minimaal twee pedagogisch medewerkers geopend en afgesloten wordt. Gedurende
de dag zorgen wij ervoor dat er tussen 08.30 en 12.00 uur meerdere medewerkers
aanwezig zijn in het gebouw en op de groep. De medewerkers in deze zin zijn de
pedagogisch medewerkers van de groep, beleidsmedewerker/coach, directeur,
stagiaires of leerkrachten. Bij Peuteropvang Priegeltje is het zo georganiseerd dat de
pedagogisch medewerker de werkzaamheden alleen kan doen wanneer hij/zij gezien
of gehoord kan worden. Dit houdt in dat er altijd iemand moet kunnen mee kijken of
luisteren.
Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:
Wanneer een PMér 1 op 1 is met een kind tijdens bijvoorbeeld een
verschoonmoment, is de andere pedagogisch medewerker altijd in de buurt. De deur
van de verschoonruimte blijft dan ook ten alle tijden open staan zodat er zicht is op
deze ruimte.

1.5.2

3-uursregeling/ half uur regeling
Bij een openstelling van meer dan 10 uur per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken
worden van de beroepskracht kind ratio. Dit wordt de 3 uursregeling genoemd.
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Minimaal de helft van het op grond van de BKR vereiste aantal PMérs moet dan
worden ingezet tijdens die momenten. Buiten deze momenten mag er niet
afgeweken worden van de BKR.
Ouders worden tijdens het intake gesprek op de hoogte gebracht van deze regeling.
Hierin wordt op de NSO onderscheid gemaakt tussen schoolweken en vakantie
weken.
Tijdens de vakantieopvang wijken wij op de NSO nooit af van de beroepskracht kind
ratio. Van 08.15 tot 18.00 uur blijft de volledige beroepskracht kind ratio
gehandhaafd. Tijdens schoolweken op de NSO geldt dat er maximaal een half uur per
dag afgeweken mag worden van de BKR. Dat doen wij wel op alle dagen van de week
van 17.30 uur tot 18.00 uur. Op de overige momenten van de dag wijken wij niet af
van de beroepskracht kind ratio.
Bij PSZ Priegel wijken wij nooit af van de beroepskracht-kind ratio, omdat de
pedagogisch medewerkers altijd samen openen en afsluiten en altijd samen op de
groep staan.
Tijdens de drie-uursregeling moet er een andere volwassene aanwezig zijn in het
pand, wanneer de beroepskracht alleen op de groep staat of als er afgeweken wordt
van de beroepskracht-kind-ratio, zoals hierboven is omschreven in de verschillende
situaties. Dit kan een stagiaire zijn of een andere volwassene. Wanneer een
beroepskracht de hele dag alleen op de groep staat (uiteraard afhankelijk van het
aantal kinderen), dan is er een achterwacht geregeld
Wij houden ons aan de wettelijke beroepskracht-kind ratio!
Op de overige tijden van de dag wijken wij niet af van de beroepskracht-kind ratio
1.5.3

Personeel
Samenwerking en cultuur
Bij NSO@Galvani en PSZ Priegeltje heerst er een open werkcultuur. PMérs kunnen
elkaar ten alle tijden aanspreken op hun manier van werken.
Wij spreken elkaar aan op ongepast gedrag.

1.5.4

Achterwachtregeling
Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is en de BKR (beroepkrachtKind-Ratio) niet is overschreden, dan is de achterwachtregeling van toepassing. Deze
regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar dient
te zijn die binnen 15 minuten de NSO kan bereiken. Deze achterwacht is telefonisch
bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten aanwezig zijn op
de opvanglocatie. Op onze opvang is er nooit een pedagogisch medewerker alleen op
de groep of in het pand aanwezig.
De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden, wonen in
de omgeving van de opvang en kunnen binnen 10 minuten aanwezig zijn.
De achterwachten van NSO@Galvani en PSZ Priegeltje zijn:
• Gea Reith
(0613907422
• Sanne Butters Ruben
(0628277128
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1.6

EHBO regeling
Eén van de maatregelen uit de Wet IKK betreft ‘Eerste Hulp bij Ongevallen (EHBO)’:
tijdens openingsuren moet er altijd minimaal één volwassene aanwezig zijn die een
geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO.
NSO@Galvani en PSZ Priegeltje zorgt ervoor door de roostering aan deze wettelijke
eis te voldoen.
Boven de wettelijke eis heeft NSO@Galvani en PSZ Priegeltje ervoor gekozen om alle
pedagogisch PMérs die werkzaam zijn binnen de opvanglocatie op enig moment een
certificaat te laten behalen bij een instantie die door de Minister van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid is aangewezen als ‘geregistreerde organisatie’ zoals bedoeld in
de Regeling Wet Kinderopvang met een jaarlijkse actualisatie.
Jaarlijks volgen de PMérs een herhalingscursus EHBO / BHV.
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt
als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen.
Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk
is.
Op onze locatie hebben de volgende PMérs een geldig en geregistreerd certificaat
voor kinder-EHBO/BHV:
Alle certificaten zijn op locatie aanwezig.

1.7

Beleidscyclus (volgens PDCA)
Binnen onze kinderopvang werken wij van doelen naar maatregelen en acties en het
bijstellen van beleid, de zogenaamde PDCA-cyclus. Het beleid Veiligheid &
Gezondheid beschrijft de visie van onze kinderopvang, de stip op de horizon
waarnaar we toewerken (P). De huidige uitvoeringspraktijk (D) komt daar in meer- of
mindere mate mee overeen. Daarom wordt (o.a. via de risicomonitor) gecheckt (C) in
hoeverre de uitvoeringspraktijk overeenkomt met de gewenste situatie en wordt
actie (A) ondernomen om de kwaliteit te verbeteren, onder andere door middel van
een plan van aanpak, teamoverleg en het behandelen van thema’s.
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt via de bolletjeslijsten uit de
RIE uitgevoerd. Tijdens een teamoverleg bepalen we welke PMérs welke
onderwerpen we gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt
gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de
uitkomsten van de risico-inventarisatie stellen we een actieplan en een jaarplan
samen.
De vier fasen van de PCDA Cyclus
FASE 1
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Dit is de fase waarin voorbereidingen worden gedaan om de risico-inventarisatie te
kunnen uitvoeren. Om correct te werken met de Risicomonitor betekent dit dat eerst
de thema’s worden vastgesteld die hierin opgenomen worden (met de daarbij
behorende onderwerpen).
FASE 2
In de tweede fase gaan we daadwerkelijk aan de slag met de risico-inventarisatie. In
deze fase gaan we in het team overleggen met PMérs in gesprek over de te
behandelen thema’s zodat een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor
verbetering vatbaar zijn.
FASE 3
In de derde fase wordt vastgesteld hoe deze verbeterpunten het beste aangepakt
kunnen worden in de vorm van een plan van aanpak. Dit zal in de vorm van een
actielijst plaatsvinden, waardoor een actie die niet uitgevoerd is terug blijft komen bij
evalueren en niet kan verdwijnen.
FASE 4
In de vierde fase evalueren we of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering.
Het doorlopen van de PDCA-cyclus duurt gemiddeld een jaar. Dit kan eventueel
korter zijn wanneer kleine onderwerpen in delen worden opgepakt. Zie hieronder het
plan, do check act cyclus die ervoor zorgt dat het hele jaar door aandachtspunten
onder de aandacht blijven.
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Plan
In overleg met het hele team worden grote
en kleine risico's in kaart gebracht.
We vragen de oudercommissie advies te
geven in de risico's die zij ervaren op de
locatie.
De verbeterpunten worden hierin
meegenomen, omdat dit aandachtspunten
van alle ouders betreft.

Do
Vervolgens behandelen we
verschillende onderwerpen

act

gedurende het hele jaar , we
maken hierover afspraken en

De afspraak wordt aangepast in ons
beleid veiligheid & gezondheid.
De aanpassingen worden besproken met de
oudercommissie.

komen de volgende vergadering
daarop terug

Het kan zijn dat we daarnaast ook afspraken of
vragen die hieruit voortkomen voor ouders
middels de nieuwsbrief communiceren.
Het beleid blijft actueel

Check
We evalueren de gemaakte afspraken
en beslissen of de afspraak moet
worden aangepast of dat het goed gaat

De maatregelen en onderwerpen die in de cyclus in 2021 behandeld gaan worden:
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Februari
maart
april
mei
juni
september
oktober
november
1.7.1

•Beleid veiligheid n.a.v aanpassingen bespreken update
•bespreken protocol Meldcode
•Coronamaatregelen update beleid
•Bespreken meldcode oefenen met elkaar
•Vier-ogen principe doornemen, EHBO-BHV

•Grote risico's bespreken en afspraken doornemen
•Achterwachtregeling doorspreken bespreken coronamaatregelen
•Protocollen hitte en buitenspelen
•Brandoefening met verslag
• Weglopen kind bespreken
• Doorspreken hoe om te gaan met kleine risico's / regels in de
Basisgroep/ doornemen met elkaar en kinderen
• Beleid veiligheid/gezondheid doorspreken / evalueren
Bespreken grensoverschrijdend gedrag / pestbeleid bespreken
•
• ventileren van de binnenruimte doorspreken/achterwacht
•protocol hygiëne en voedsel bereiding doorspreken

Welke maatregelen worden genomen in 2021?
Welke maatregelen worden genomen om het beleidsplan weer aan te laten sluiten
bij de actuele situatie binnen NSO@Galvani en PSZ Priegeltje. De risicoinventarisaties (bolletjeslijsten veiligheid en gezondheid) hebben inzicht gegeven in
de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding
van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet met als
doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. Zie plan van aanpak na
vergaderingen/of bolletjeslijsten (actiegericht) 2021

PLANNING 2021 BIJSTELLEN BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Wat
Wanneer Wie
Invullen
Januari
PMérs van groepen/check coronamaatregelen
bolletjeslijsten 2021
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Implementati
e V&G beleid
op groepen
Evaluatie
actieplan
Beleidsplan
bijstellen
Evaluatie
PMérs over
bijstellen
beleidsplan
Bijstellen
beleidsplan

1.8

Februari
2021

Leidinggevende/beleidsmedewerker/PMers

april 2021

augustus
2021

Leidinggevende/beleidsmedewerker/PMérs/chec
k coronamaatregelen
Leidinggevende/beleidsmedewerker/check
coronamaatregelen
Leidinggevende/beleidsmedewerker/PMérs/chec
k coronamaatregelen

Novembe
r 2021

Leidinggevende/beleidsmedewerker in overleg
met PMérs/check coronamaatregelen

juni 2021

Ondersteuning en melding van klachten
Voor ouders en PMérs
Ondanks dat alles goed gaat kan het altijd gebeuren dat ouders of PMérs een klacht
hebben over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid wordt gewerkt.
In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende
stappenplan geboden:
Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie
U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u
dit kunt doen, staat in hun klachtenregeling.
Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang
Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie
niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u
contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de
Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook
kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.
Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang
Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding
(klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure
van de kinderopvangorganisatie doorlopen.
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 PMér of
ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het
liefst direct met de PMér of ouder zelf om tot een oplossing te komen. Indien we er
met de PMér of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de PMér of ouder
contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met
de Geschillencommissie Kinderopvang.
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Meer informatie hierover kan de ouder vinden op:
Contactinformatie
Contactinformatie
Telefoon: 0900-1877
Telefoon: 070 - 3105310
maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00uur maandag t/m vrijdag 9.00 17.00uur
E-mail: info@klachtenloket-kinderopvang.nl

1.9

Communicatie en afstemming intern en extern
Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheidsen gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt
opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook een actieve rol hierin. Draagvlak en
betrokkenheid van de Pedagogisch medewerkers is een voorwaarde om het beleid in
de praktijk uit te dragen en na te leven. Om dit te realiseren zal er tijdens het
teamoverleg een thema of onderdeel uit het beleid worden besproken en
geëvalueerd. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Hierdoor blijven we
scherp op onze werkwijze en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of
situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren
of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.
Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een
uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig
eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het
nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar
te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het
geven van feedback aan elkaar.
Tijdens het intake-gesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien
van veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten
aanzien van veiligheid en gezondheid. Daarnaast worden ouders via de
tweemaandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden
van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk
ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is,
wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.
Het veiligheid en gezondheidsbeleid staat in een map in de centrale hal en is in zijn
geheel inzichtelijk voor beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers en ouders.

Hoe worden maatregelen geëvalueerd, geïmplementeerd, geëvalueerd?
32
Veiligheid en gezondheidsbeleid 2021, versie 4.0 (plannen van aanpak veiligheid, gezondheid en grensoverschrijdend
gedrag en het uitgebreide zorgplan met dossieropbouw kindermishandeling en Meldcode zijn onderdeel van dit
beleidsplan)

1.9.1

Inventarisatie
De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid wordt via het invullen van de
bolletjeslijsten uitgevoerd. Hierdoor worden de PMérs zich bewust van de risico’s.
Om de inventarisatie te kunnen uitvoeren word tijdens een teamoverleg, bekeken
wie het gaat uitvoeren. We voeren de inventarisaties met input van elkaar uit. Na het
uitvoeren van de inventarisatie ontstaan er zowel grote als kleine risico’s, die
verantwoord moeten worden. Dus hoe wordt de risico verminderd of opgeheven?
Vaststelling risico-inventarisatie periode:
De risico-inventarisatie wordt jaarlijks middels de bolletjeslijsten uitgevoerd, om een
continu proces qua gezondheid en veiligheid te garanderen voor zowel de kinderen
als de PMérs.

1.9.2

Implementatie
Nadat de inventarisatie is uitgevoerd, word er samen met de PMérs in een werk- of
teamoverleg overlegt hoe deze te implementeren. Er wordt hierbij gekeken wat er
nodig is en binnen welke tijdspanne dit verwezenlijkt moet worden. We hebben hier
richtlijnen voor gemaakt in de vorm van een planning voor 2021. PLANNING 2021
BIJSTELLEN BELEID VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Het team stelt vast dat binnen drie weken na de inventarisatie, de risico’s die
aandacht verdienen moeten zijn afgehandeld. De leidinggevende houdt dit in de
gaten en na de vastgestelde periode worden de risico’s gecontroleerd en
geïmplementeerd.

1.9.3

Evaluatie
Nadat de risico’s zijn geïmplementeerd, vind er een evaluatie plaats. Tijdens de
evaluatie gaan de leidinggevende en PMérs tijdens een werk- of teamoverleg na of:
• alle vastgestelde risico’s zijn geïmplementeerd;
• de risico’s moeilijk te implementeren waren;
• de PMérs andere risico’s zijn tegengekomen, die meegenomen kunnen
worden in de volgende inventarisatie.
Er wordt van de evaluatie een verslag gemaakt, dat gebruikt zal worden voor de
volgende risico-inventarisatie. De evaluatie vindt altijd een week plaats na de
evaluatie deadline van drie weken.

1.9.4

Inzichtelijkheid inventarisatie
De risico-inventarisatie moet inzichtelijk worden gemaakt voor beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders. Het inzichtelijk
maken gebeurt tijdens een werk- of teamoverleg, stagebegeleiding en
oudercommissie bijeenkomst. Tijdens deze momenten krijgen de aanwezigen inzicht
in de gezondheids- en veiligheidssituatie, waarbij er een uiteenzetting wordt gegeven
en ook vragen gesteld kunnen worden. En ook adviezen of verbeterpunten.
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Van deze bijeenkomsten worden verslagen gemaakt, die als leidraad kunnen dienen
voor de volgende inventarisatie.
De werk- en overlegmomenten omtrent de inventarisatie en het inzichtelijk maken
voor de PMérs staan reeds aangegeven bij PLANNING 2021 BIJSTELLEN BELEID
VEILIGHEID EN GEZONDHEID
Het inzichtelijk maken voor de overige PMérs en ouders vindt een week daarna
plaats.
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een
veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we tijdens
vergaderingen de genomen maatregelen en/of ondernomen acties. Indien een
maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het beleid Veiligheid &
Gezondheid hierop aangepast.
In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een
positief effect hebben gehad op het verbeteren van het Beleid Veiligheid &
Gezondheid:
Het zelf opstellen van de risico’s maakt dat PMérs bewust kijken naar hun
omgeving, risico’s zien en door deze bewustwording ook beter handelen om deze
risico’s te verkleinen
Daarnaast hebben we onze teamagenda aangepast waarin we risico’s bespreken en
dit beschrijven in het Plan van Aanpak en waar we allemaal verantwoordelijk voor
zijn. Dit plan van aanpak wordt na het overleg ingevuld door de
leidinggevende/beleidsmedewerker en uitgedeeld op de groepen.
1.10

Agendapunten veiligheid en gezondheid werkbespreking eerste werkoverleg 2021
Datum: nog vast te stellen
Aandachtspunten:
Bij het beantwoorden van de vragen houden we rekening met de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen die gebruik maken van de ruimten. Bij een combinatie van
kinderen van 2 tot 12 jaar scannen we de risico’s die voor deze leeftijd gelden.
Beantwoord de hulpvragen om je toelichting duidelijk te omschrijven (dus niet met
een ja of een nee in beantwoorden)
*Inrichting binnenruimten:
*Apparaten, (radiosnoeren, televisiesnoeren) meubilair en decoratie zijn veilig
zodat letsel wordt voorkomen
Als een kind in de kast klimt kan deze dan omvallen?
Is het mogelijk dat een kind bij de schoonmaakspullen kan?
Kan een kind zich verbranden aan leidingen of verwarming?
Zijn de snoeren weggewerkt?
*Inrichting buitenruimten
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Als we kritisch naar de buitenruimte kijken wat valt ons dan op?
Is het glad?
Liggen er peuken in de buitenruimte?
Checken we eerst de buitenruimte voordat we met kinderen naar buiten gaan?
Wat doen de PMérs met kinderen als zij buiten zijn?
Hoe hebben we het toezicht geregeld als er kinderen buiten zijn? (afspraken onder
elkaar en de kinderen checken. (liggen we op 1 lijn en is het duidelijk voor iedereen?)
*Bespreken protocol Meldcode
*Bespreken veiligheid en gezondheidsbeleid
1.11

Plan van aanpak na vergaderingen/of bolletjeslijsten (actiegericht) 2021
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten
aanzien van Veiligheid & Gezondheid op onze locatie. Naar aanleiding van deze
inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet (zie boven) met als
doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn:

Aanleiding

Afspraak

Kind van Priegeltje
gaat de trap op

We zorgen ervoor
dat de
tussendeur altijd
gesloten is

Risico

Actie
Deur gesloten
Als de
houden, elkaar
kinderen
hierop attenderen,
naar boven zorg dat de ketting
gaan,
voor de trap hangt.
kunnen zij Afspraak
van de trap doornemen met de
vallen
kinderen

Buitenspelen NSO
kinderen

In overleg spreken
we af wie naar
De kinderen van We kunnen niet in buiten gaat met
de NSO mogen de gaten houden als kinderen en wie
nooit zonder
er iets gebeurt. Dit binnenblijft bij
toezicht buiten willen we pertinent kinderen die niet
spelen
niet
naar buiten willen

Opstellen
gedragsregels

We houden ons
aan de regels en
maken daarover
onderstaande
afspraken met
elkaar en de
kinderen

Bespreken
coronamaatregelen

Recente
Afspraken

Gereed

Dit is opgelost en
PMérs en kinderen
houden zich aan
deze afspraak.

Dit is opgelost en de
PMérs houden zich
aan deze afspraak.
Ook kinderen
kennen deze
afspraak.

We hebben
gedragsregels
opgesteld, deze
Wij scheppen een gaan we bespreken Teamoverleg maart
klimaat waarbij
met elkaar en de
2021 / checken met
ieder kind en iedere kinderen tijdens het elkaar tijdens
werknemer zich
eerst volgende
eerstvolgend
veilig kan voelen
teamoverleg
werkoverleg
Bespreken met
oudercommissie,

Voor 11 mei 2021
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toegevoegd
februari 2021

personeel en
ouders

Coronamaatregelen
aangepast augustus
2020
Coronamaatregelen
aangepast november
2020
Coronamaatregelen
aangepast december
2020 (noodopvang)
Coronamaatregelen
aangepast januari en
februari 2021(nieuwe
maatregelen ingaande
februari 2021 na
openstelling
kinderopvang) nieuwe
afspraken zie bijlage
Covid 19

Gedragsregels en afspraken!
• NSO@Galvani schept een klimaat waarin iedereen kinderen, ouders en
medewerkers zich veilig voelen.
• Algemene gedragsregels:
• Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en
dat is prima;
• Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische
opmerkingen gemaakt, gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt
niemand uitgelachen, vernederd of buitengesloten;
• Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet
gedreigd met lichamelijk geweld;
• Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren wordt
hierop aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of
verbaal geweld door ouders of medewerkers is de directie bevoegd
corrigerende maatregelen te nemen of om de toegang tot het
kinderdagverblijf te ontzeggen;
• Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken;
• Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van onze kinderopvang
en op de bezittingen van een ander;
• Iedereen zorgt voor rust binnen de opvang;
• De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag;
• De medewerker wijst plagen en pesten ten alle tijde af;
• De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus;
• De medewerker benadert het kind positief;
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•
•
•
•
•
•

De medewerker spreekt niet over het gedrag, huiselijke omstandigheden of
andere privacygevoelige zaken van een kind in het bijzijn van niet direct
betrokken personen.
De organisatie probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de
belangen van ouders en kinderen te behartigen;
De ouders/ verzorgers worden schriftelijk geïnformeerd over calamiteiten; De ouders/ verzorgers hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind
worden opgeslagen;
De medewerker gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen
seksueel getinte grappen of opmerkingen;
Foto's, die op of rond het kindercentrum worden gemaakt, worden alleen
bewaard, bewerkt of verspreid met toestemming van de ouders of
verzorgers van de kinderen;
Foto's van kinderen worden alleen gepubliceerd met schriftelijke
toestemming van ouders of verzorgers.

Afspraken op de NSO (4-12 jaar)
Veiligheid:
- Wij rennen buiten.
- Wij klimmen alleen op de daarvoor bestemde klim tributen.
- Wij gooien niet met speelgoed.
- Wij ruimen ons speelgoed op.
- Wij ruimen schoenen, jassen en tassen bij binnenkomst op de daarvoor bestemde
plek op.
- Wij roepen “stop” als we iets niet leuk vinden.
- Wij melden ons af bij de leiding bij het naar huis gaan.
- Wij doen elkaar geen pijn.
- Wij duwen elkaar niet.
- Wij komen niet in de vuilbak.
- Wij lopen niet met eten/drinken.
- Wij lopen niet met scharen/prikpennen.
- Wij geven messen, scharen en andere scherpe materialen op de juiste manier aan.
- Wij gebruiken de speeltoestellen waar ze voor bedoelt zijn.
- Wij lopen niet met gereedschap.
- Wij bergen gereedschap op een veilige plek op.
- Wij gebruiken gereedschap waar het voor bedoelt is.
- Wij komen niet op de trap zonder dat er een PM’er bij is.
- Wij zitten op de bank.
Gezondheid:
- Wij wassen na elk speelmoment, voor een eetmoment, en na het niezen, hoesten
en neus snuiten onze handen.
- Wij wassen onze handen met zeep.
- Wij eten met onze mond dicht.
- Wij zitten niet met de vinger in de neus.
- Wij hoezen/niezen met onze hand voor de mond.
- Wij delen onze beker niet met anderen.
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Afspraken rondom Corona personeel
Om gezond en veilig te kunnen werken, maken we de volgende afspraken met
elkaar!
(Hygiëne) afspraken voor personeel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Wij wassen de handen voor het eten, na het spelen binnen en buiten, na wcbezoek en het verschonen en op alle andere momenten waarbij het logisch is
om je handen te wassen.
Wij attenderen kinderen op handen wassen en nemen met hen de afspraken
rondom handen wassen met regelmaat door.
Pedagogisch medewerkers mogen ook desinfecterende handgel gebruiken.
Bij het verschonen dien je handschoentjes te dragen.
We nemen de kinderen in deze afspraken mee en attenderen ze er met
regelmaat op!
Er is 1 pedagogisch medewerker verantwoordelijk voor het bereiden van
eten en drinken.
We gebruiken papieren handdoekjes en tissues.
We hoesten en niesen in de binnenkant van de elleboog.
De kleuters van de BSO worden door de leerkracht zelf naar de BSO gebracht,
wij halen de kinderen dus zelf niet op!
Reinig hotspots extra. Hotspots zijn plekken die op een dag veel worden
aangeraakt zoals deurklinken, lichtschakelaars, armleuningen, tablets etc .
Zorg dat hotspots meerdere keren per dag worden gereinigd (met een
allesreiniger).
Bij verdenking van coronabesmetting moet je ook desinfecteren (kleine
oppervlakten met alcohol 70%).
Zorg in de verblijfsruimten voor voldoende ventilatie. Zet de ramen en
deuren extra open of op een kier.
Activiteiten in de buitenlucht beperken het risico op besmetting
Denk goed aan de hygiënemaatregelen als je naar het toilet gaat en doe de
toiletbril dicht voordat je doortrekt.
Tussen (pedagogisch) medewerkers en kinderen vanaf 4 jaar moet zoveel
mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden.
Beperk het contact tussen kinderen uit verschillende groepen.
Zorg dat de (binnen en buiten) ruimte waar de opvang plaatsvindt het toelaat
om 1,5 meter afstand te bewaren. Denk hierbij bijv. aan de inrichting van de
ruimte of door activiteiten in groepjes (onder begeleiding van 1 pedagogisch
medewerker) te doen.

Werken in de kinderopvang (als bijvoorbeeld beroepskracht) valt onder één van de
cruciale beroepen. Hiervoor gelden de volgende richtlijnen van het RIVM:
• Personeel met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden Celsius
blijven thuis en worden getest op COVID-19. Als zij 24 uur klachtenvrij zijn of
negatief zijn getest kunnen zij weer aan het werk.
• Personeelsleden worden getest conform de zorgaanpak.
• Personeelsleden die in een risicogroep vallen (conform de RIVM lijst2 ),
kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in overleg
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•

andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De
werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar.
Personeelsleden met gezinsleden die in een risicogroep vallen (conform de
RIVM lijst), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep en gaan in
overleg andere werkzaamheden doen vanuit huis of (elders) op de locatie. De
werknemer gaat hierover in overleg met bedrijfsarts/behandelaar

Wij houden ons aan de gemaakte afspraken en spreken elkaar hierop aan. Wij
willen dat iedereen zich veilig voelt op het werk.
Dit doen wij door ervoor te zorgen dat er voldoende handzeep, desinfecterende
handgel, handschoentjes en papieren zakdoekjes/papieren handdoekjes
beschikbaar zijn.
LET OP: (algemene afspraken rondom hygiëne blijven gehandhaafd echter
aangescherpt met nieuwe maatregelen van het RIVM zie bijlage)
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Bijlage 1: (Hygiëne) Afspraken met kinderen rondom Corona
Wanneer moet je je handen
wassen?
•
•
•
•
•
•

Voor het eten
Na ieder toiletbezoek met
(vloeibare) handzeep
Na het buitenspelen
Na het eten
We drogen onze handen met een papieren doek
Als we hebben gehoest of geniest

Wat doe je als je moet hoesten of niezen?
•
•
•

Als wij hoesten of niezen, doen wij dit in onze elleboogholte.
Als wij in onze handen niezen of hoesten, wassen wij daarna onze handen.
Als wij een snottebel hebben, dan snuiten wij onze neus met een eigen
zakdoek, die we daarna weggooien.
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Met ingang van 15 oktober 2020 hanteren wij het: Protocol kinderopvang &
COVID-19 afspraken per februari 2021
Onderstaand protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders
en FNV in samenspraak met SZW. Het protocol dient als handreiking voor de
kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van
de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. In het
protocol wordt ingegaan op een aantal praktische aspecten rondom veiligheid en
hygiëne waar rekening mee gehouden dient te worden. Dit protocol kan worden
aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk.
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Bijlage 2: Nieuwe coronamaatregelen ingaande 8 februari 2021/protocol
Met ingang van 8 februari 2021 houden wij ons aan het gewijzigde protocol
kinderopvang & Covid versie 8-2-2021. Voorgaande versies komen hiermee te
vervallen. Ook houden wij ons aan de nieuwe beslisboom uitgegeven op 06-022021. Deze beslisboom is onderdeel van dit plan van aanpak.

Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 8-2-2021

Inleiding:
Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK in samenspraak met SZW
en in afstemming met Voor Werkende Ouders en FNV Het protocol dient als
handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en
vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de
kinderopvang.
Het RIVM heeft een Generiek kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM
opgesteld waarin de maatregelen van de Rijksoverheid en de adviezen van het OMT
en het RIVM voor kinderopvang en onderwijs om de verspreiding van COVID-19
zoveel mogelijk te voorkomen worden gebundeld. In dit protocol Kinderopvang zijn
de maatregelen opgenomen zoals die gelden voor de kinderopvang, de adviezen uit
het Generiek Kader zijn in dit protocol verwerkt.
Een houder maakt op basis van dit protocol per locatie een specifieke uitwerking,
waarin zij de concrete maatregelen en acties voor de locaties beschrijven. Houders
communiceren de maatregelen en acties naar ouders, medewerkers en waar
mogelijk naar kinderen en bespreken deze waar vereist met de oudercommissie en
personeelsvertegenwoordiging. Ook de aanpassingen worden gecommuniceerd.
Het protocol is geen wet of formele regeling. Wel zijn er maatregelen in dit protocol
opgenomen die (ook) een juridische grondslag hebben, bijvoorbeeld in de Tijdelijke
Wet Maatregelen Covid-19, of die raken aan het Veiligheids- en gezondheidsbeleid
uit de Wet kinderopvang.
Het is de kinderopvangondernemer (houder of gastouder) zelf die in samenspraak
met de ouders (oudercommissie) en medewerkers (personeelsvertegenwoordiging)
beslist hoe maatregelen op een locatie worden geïmplementeerd.
In de kinderopvang gelden de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Wet
kinderopvang. Vanuit GGD GHOR NL is er een werkwijze opgesteld met adviezen voor
GGD’en over hoe te handelen bij overmachtssituaties als gevolg van corona, waarbij
de houder of gastouder verantwoordelijk is voor het bieden van verantwoorde
kinderopvang in een veilige en gezonde omgeving.
Het arbobeleid in een bedrijf of instelling staat of valt met een goede Risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E) door het bedrijf. Onderdeel hiervan is het
opstellen van een aanpak om risico’s te voorkomen, vermijden of de gevolgen te
beperken. Omdat alle bedrijven en instellingen met werknemers conform de
Arbowet een RI&E hebben, dient een houder voorafgaand aan voortzetting of
hervatting van werkzaamheden het protocol om te zetten en waar nodig te
concretiseren in zijn RI&E. Iedere kinderopvangorganisatie dient een
preventiemedewerker aan te stellen. Deze werkt actief aan het bevorderen van de
veiligheid en gezondheid binnen de organisatie. Voor meer informatie zie
Preventiemedewerker - RI&E.
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Dit protocol kan worden aangepast naar aanleiding van ervaring uit de praktijk of
wijzigingen in de richtlijnen van het RIVM. De Rijksoverheid communiceert over dit
protocol via www.rijksoverheid.nl en www.veranderingenkinderopvang.nl.
Algemene maatregelen:
De kinderdagopvang (KDV 0-4 jaar) is met ingang van 8 februari 2021 weer volledig
geopend. De BuitenSchoolse Opvang (BSO) blijft alleen geopend voor het bieden van
noodopvang aan kinderen waarvan één of beide ouders werken in een cruciale
beroepsgroep en kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een
moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gastouderopvang is net als de
kinderdagopvang volledig open, dus voor de opvang van kinderen van 0-13 jaar.
Gastouders mogen ook naschoolse opvang bieden, omdat deze opvang in kleine
groepen plaatsvindt en vaak aan kinderen uit dezelfde gezinnen. Hierdoor zijn het
aantal contacten beperkt.
De laatste versie van de adviezen van het RIVM zoals opgenomen in het Generiek
kader Kinderopvang en scholen (0-12 jaar) | RIVM is het uitgangspunt van alle
maatregelen, aangepast voor de kinderopvangsector. De volgende algemene
maatregelen zijn van kracht en nemen kinderopvangorganisaties in acht:
1. Afstand houden.
•

Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden.

•

Tussen personeelsleden/gastouders en kinderen hoeft geen 1,5 meter
afstand bewaard worden.

•

Tussen personeelsleden onderling moet altijd 1,5 meter afstand bewaard
worden, bewaar ook in de gemeenschappelijke ruimtes (pauzeruimte,
gangen, toiletten) 1,5 meter afstand.

•

Tussen personeelsleden/gastouders en ouders moet altijd 1,5 meter afstand
bewaard worden. Ouders komen niet binnen, tenzij strikt noodzakelijk. Als
ze binnenkomen, dragen ze een mondneusmasker.

•

Houd je bij de school tijdens het halen van de BSO-kinderen aan de
maatregelen die de school heeft getroffen.

2. Hygiënevoorschriften.
Onderstaande punten zijn een aanvulling op de standaard hygiënemaatregelen in de
kinderopvang en op scholen. Zie ook de Hygiënerichtlijn voor
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang | RIVM.
• Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen
aanhouden. Zorg voor water en zeep. Faciliteer het handen wassen in ieder
geval: bij aankomst op opvang of school, na het buiten spelen, voor het
(klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of
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•

•
•
•
•
•

plakkerige handen. Een alternatief voor handen wassen met water en zeep
kunnen reinigingsdoekjes voor de handen zijn. Zie ook Hygiëne en COVID-19
| RIVM.
Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo
nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud
geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om
je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren
handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere
personen aanraken) en lesmateriaal meerdere keren per dag schoon met
schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
Zorg dat medewerkers over een eigen eetgelegenheid/pauzeruimte/
toilet(ten)/etc. beschikken waar zij afstand kunnen houden van elkaar en
hygiënemaatregelen kunnen opvolgen.
Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het
reguliere schoonmaakprotocol.

Maak één of meerdere personeelsleden verantwoordelijk voor de uitvoering van
deze hygiënemaatregelen.
Reinig je handen met water en zeep. Zo kun je ziektewekkers verwijderen.
Handenwassen werkt het beste bij de preventie van besmetting. Wees terughoudend
met het gebruik van handdesinfectiemiddelen bij kinderen vanwege het gevaar van
vergiftiging door inname van deze middelen.
3. Ventilatie en binnenklimaat
•

Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit),
arbocatalogi en geldende richtlijnen.

•

Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of
via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.

•

Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig.
Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit
bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen
door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te
zetten.

4. Besmetting op locatie
In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op
een locatie wordt de GGD afdeling infectieziektebestrijding geïnformeerd
door de houder. Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is
getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als
binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met
adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.
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Stel als opvang een eigen stappenplan (handelingsperspectief) op voor besmettingen
of uitbraken op opvang, zie hiervoor het Generiek kader Kinderopvang en scholen (012 jaar) | RIVM.
Deze regel geldt niet voor gastouders, wel moet een locatie voor gastouderopvang
tijdelijk sluiten als gevolg van de quarantaineregels bij een besmetting op de locatie.
Zie verder onder het hoofdstuk medewerkers en gastouders.
https://lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
Maatregelen voor kinderen:
Voor kinderen van 4-12 jaar die naar het primair onderwijs gaan, is het thuisblijf- en
testbeleid vanaf 8 februari aangepast en gelijkgetrokken met dat voor oudere
kinderen in het voortgezet onderwijs en volwassenen. Zij moeten met alle klachten
passend bij COVID-19 thuisblijven en getest worden, dus ook bij
verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn). Dit
hoeft niet als ze af en toe hoesten of bekende chronische luchtwegklachten, astma of
hooikoorts hebben zonder koorts en benauwdheid.

1. Kinderen van 0-4 jaar wel naar de opvang:
Kinderen van 0-4 jaar mogen met verkoudheidsklachten (loopneus,
neusverkoudheid, niezen en/of keelpijn) of bekende hooikoortsklachten naar de
kinderopvang, behalve:
• als het kind andere klachten heeft die passen bij COVID-19 zoals: koorts (38
graden Celsius en hoger), benauwdheid, meer dan incidenteel hoesten,
plotseling verlies van reuk en/of smaak;
•

als zij een huisgenoot zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19
infectie;

•

als er iemand in het huishouden van het kind is die naast (milde) corona
klachten ook koorts (38 graden en hoger) en/of benauwdheid heeft en er is
nog geen negatieve testuitslag.

•

Als een broer of zus in quarantaine moet omdat uit bron- en
contactonderzoek is gebleken dat een kind in nauw contact (dat wil zeggen
minimaal 15 minuten cumulatief (dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24
uur binnen 1,5 meter afstand) is geweest, mag het kind wel gewoon naar de
opvang. Voorwaarde is wel dat zij niet zijn blootgesteld aan de positief
geteste persoon. Als de broer of zus vervolgens klachten van koorts of
benauwdheid ontwikkelt of positief wordt getest, mag deze broer of zus niet
meer naar de opvang (zie ook onder 2, thuisblijfregels).

‘Jonge kinderen zijn vaak en bij herhaling verkouden. Dit wordt meestal
veroorzaakt door een van de vele verkoudheidsvirussen en gaat vanzelf weer
over. Als de algemene maatregelen bij COVID-19 worden aangehouden,
worden deze kinderen echter vaak en bij herhaling geweerd van
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kinderdagverblijf of school. Dit is niet wenselijk met het oog op de
ontwikkeling van de kinderen en het werkverzuim van de ouders. Kinderen tot
4 jaar met alleen verkoudheidsklachten mogen naar de opvang, maar moeten
thuisblijven bij verergering van deze klachten met hoesten, koorts en/of
benauwdheid of als zij getest gaan worden en/of in afwachting van het
testresultaat.
Zie voor meer informatie over COVID-19 en kinderen:
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen Zie voor de handreiking van het
RIVM bij neusverkouden kinderen: https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen
Voor het bepalen of een (verkouden) kind naar de kinderopvang/school mag, kan je
gebruik maken van de beslisboom. Zie https://www.boink.info/beslisboom. De
beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM. Het RIVM heeft de
beslisboom inhoudelijk gecontroleerd.
Als een kind chronische verkoudheidsklachten, hooikoorts of astma heeft en dit past
bij de gebruikelijke klachten, dan kan het kind na overleg tussen ouder en houder
naar de opvang. Bij twijfel of als de klachten veranderen moet het kind thuisblijven
tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn of het bekende klachtenpatroon is
teruggekeerd. Het RIVM heeft een handreiking opgesteld en de lokale GGD kan
advies geven in specifieke situaties, zie https://lci.rivm.nl/langdurig-neusverkoudenkinderen
2. Thuisblijfregels voor kinderen:
In de volgende gevallen moet een kind thuisblijven:
• Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer
hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn of na een
negatieve test.
•

Als iemand in het huishouden van het kind naast milde coronaklachten ook
koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, blijft het kind
thuis.

•

Als iemand met koorts/benauwdheid in het huishouden van de kinderen
negatief getest is voor COVID-19 mogen de kinderen weer naar de opvang.

•

Als degene met klachten in het huishouden van de kinderen getest is voor
COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD
over de te nemen maatregelen leidend. Kinderen moeten dan thuis in
quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de
besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen
geen risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten). Als de
huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan mogen alle
overige huisgenoten (dus ook kinderen) als zij zelf geen klachten hebben zich
vanaf de 5e dag na het laatste risicocontact met de besmette huisgenoot
laten testen op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van
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belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen
als zich toch klachten ontwikkelen. Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is,
moeten kinderen in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de
huisgenoot met COVID-19 uit isolatie mag.
•

Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat
een kind in nauw contact (dat wil zeggen minimaal 15 minuten cumulatief
(dus alle minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur binnen 1,5 meter afstand) is
geweest met een besmette persoon, gaat het kind in quarantaine. Het kind
kan zich laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle
contact met de besmette persoon. Ook als het kind geen klachten heeft. Is de
uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet
afgemaakt te worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op
klachten en om opnieuw te testen als zich toch klachten ontwikkelen.

•

Kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood
reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Vanaf de 5e dag kan getest
worden op COVID-19. Als de testuitslag negatief is, dan hoeft de
quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te worden. Het is van
belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw te testen
als zich toch klachten ontwikkelen.
Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of
rood.

3. Testbeleid kinderen:
Testen van kinderen 0-4 jaar met klachten wordt in ieder geval dringend
geadviseerd als:
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is
en/of (meer dan incidenteel) hoest – hierbij geldt: het kind laat zich
testen en mag in principe bij een negatieve testuitslag weer naar de
opvang;
• het kind ernstig ziek is – laat in die gevallen contact opnemen met de
huisarts; die kan besluiten om het kind te laten testen;
• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een huisgenoot
(categorie 1-contact) is van iemand die COVID-19 heeft;
• het kind klachten heeft die passen bij COVID-19 EN een contact
(categorie 2 of 3) is van iemand die COVID-19 heeft;
• de GGD testen adviseert omdat het kind deel uitmaakt van een
uitbraakonderzoek.
Dit geldt ook voor kinderen 4-12 jaar, met de toevoeging dat zij ook al een dringend
testadvies hebben bij verkoudheidsklachten.
Een kind met klachten dat niet is getest, mag weer naar de kinderopvang of school
als het 24 uur volledig klachtenvrij is (met een maximum van 7 dagen na de 1e
ziektedag in het geval van aanhoudende milde klachten), en niet om andere redenen
thuis hoeft te blijven. Daarna mogen kinderen met milde klachten weer naar
kinderopvang of school.
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Zie voor het testbeleid https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/testen
4. Beperk het contact tussen groepen kinderen:
•

Als er sprake is van een kind of medewerker met COVID-19 op de
opvang, ontstaat er risico op besmetting van de contacten van deze
persoon. Om het aantal besmettingen te beperken zijn de maatregelen
t.a.v. het bron- en contactonderzoek voor kinderen en de
quarantainerichtlijnen aangescherpt. Hierdoor bestaat het risico dat
grote groepen kinderen bij één positieve coronatest (bij een medewerker
of ander kind) op de locatie in quarantaine moeten. Daarom is het van
groot belang om het aantal contacten per kind en medewerker zoveel
mogelijk te beperken, waar dit mogelijk is binnen de context van de
opvanglocatie.
o

Beperk zoveel mogelijk het contact tussen de verschillende stamof basisgroepen.

o

Beperk zoveel mogelijk de contacten op de BSO (noodopvang)
tussen kinderen van verschillende scholen en/of klassen.

o

Beperk zoveel mogelijk het inzetten van pedagogisch
medewerkers op verschillende groepen.

o

Beperk het gebruik van gezamenlijke ruimtes door deze zo min
mogelijk op hetzelfde moment door verschillende groepen te
laten gebruiken.

o

Beperk zoveel mogelijk het gelijktijdig buitenspelen met
verschillende groepen

o

Beperk zoveel mogelijk het openen en sluiten met
samengevoegde groepen

Beperk zoveel mogelijk de aanwezigheid van personeel op de locatie tot alleen voor
de opvang noodzakelijk personeel
Maatregelen voor ouders:
De houder kan een aantal maatregelen nemen die door de ouders in acht moeten
worden genomen. Stem af met de personeelsvertegenwoordiging. Informeer ouders
en de oudercommissie en doorloop waar van toepassing de adviesprocedure met de
oudercommissie. Onderstaand de belangrijkste maatregelen.
1. Organisatie van breng- en haalmomenten.
De breng- en haalmomenten zijn zo georganiseerd dat 1,5 meter afstand gehouden
wordt tussen volwassenen. Communiceer deze maatregelen naar alle ouders.
Voorbeelden van bijzondere maatregel zijn:
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•

Spreiding in haal- en brengmomenten.

•

In etappes brengen van kinderen en/of ouders op locatie weigeren, tenzij dit
noodzakelijk is. Als dit noodzakelijk is, beperk dan het maximum aantal
ouders dat tegelijk naar binnen mag.

•

Met inachtneming van de emotionele veiligheid kan de overdracht van het
(jonge) kind van ouder naar pm’er, plaatsvinden op 1,5 meter afstand. Bijv.
door een ouder het kind in een Maxi-Cosi, in een wipstoeltje of op een
speelkleed te laten zitten/neer te leggen en afstand te nemen zodat de pm’er
het kind kan oppakken.

•

Lijnen aanbrengen (of andere afbakening) waarachter ouders moeten
wachten.

•

Kinderen onder begeleiding van de pm’er buiten laten ophalen.

•

Oudere kinderen bijv. op het plein ophalen.

•

Ouders dienen ook buiten 1,5 meter afstand houden.

2. Tijdsduur.
Breng- en haalmomenten zijn kort. Informatie over een kind kan bijv. ook via digitale
weg of telefonisch.
3. Eén ouder.
Kinderen brengen en halen door één volwassene, dus zonder extra volwassenen of
kinderen, die daar geen opvang gebruiken.
4. Ouders niet naar de opvang.
Een ouder mag kinderen niet zelf halen of brengen als er sprake is van coronagerelateerde klachten en/of als diegene wacht op de testuitslag. De ouder moet dan
thuisblijven. Ouders die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of
rood reisadvies vanwege het coronavirus, gaan bij thuiskomst 10 dagen in
quarantaine. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje
of rood.
5. Gebruik mondneuskapje door ouders.
Voor alle externen en dus ook voor ouders geldt dat zij een mondneusmasker dragen
wanneer zij de locatie betreden.
Maatregelen voor medewerkers en gastouders:
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Voor de medewerkers op de groep en gastouders gelden de volgende regels:
1. Medewerkers moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de
werkzaamheden. Als een van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan
moet de medewerker thuisblijven en zich laten testen.

2. Testbeleid:
Iedereen kan zich met corona-gerelateerde klachten laten testen. Het gaat om
(milde) klachten als:
• Hoesten;
•

Neusverkoudheid;

•

Loopneus;

•

Niezen;

•

Keelpijn;

•

Verhoging tot 38 graden of koorts (vanaf 38 graden);

•

Plotseling verlies van reuk of smaak.

Je hoeft niet eerst naar een (bedrijfs)arts voor een doorverwijzing; je kunt
rechtstreeks een afspraak maken bij de GGD. Een ondernemer kan ook zelf voor zijn
medewerkers (snel)testen inkopen. Zie voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/coronavirus -covid -19/testen. Totdat de uitslag van de test
bekend is blijft de medewerker thuis. In geval van een gastouder ontvangt deze in
afwachting van de testuitslag geen kinderen of andere volwassenen thuis.
Voorrang bij teststraat GGD:
Medewerkers in de kinderopvang (pedagogisch medewerkers en gastouders) kunnen
met ingang van 8 februari met voorrang getest worden bij de teststraat van de GGD.
Zij kunnen met een voorrangsverklaring contact opnemen met het prioriteitsnummer
van de GGD. Meer informatie hierover is beschikbaar via Medewerkers
kinderopvang voorrang bij testen op corona | Nieuwsbericht | Veranderingen
kinderopvang
Testuitslag:
Negatief: Indien de test negatief is, kan de medewerker/gastouder weer aan het
werk met in achtneming van algemene hygiënemaatregelen.
Positief: Indien de test positief is, moet de medewerker/gastouder ten minste 7
dagen thuisblijven en uitzieken. Als daarna de klachten ook ten minste 24 uur
helemaal weg zijn, mag de medewerker/gastouder weer aan het werk. In geval van
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een positieve besmetting van een gastouder, wordt er dus geen opvang geboden. De
gastouder informeert de ouders. In geval van besmetting van een vraagouder of een
kind, treden de ‘Thuisblijfregels voor kinderen’ in werking.
Als een personeelslid/gastouder zich zonder klachten laat testen op COVID-19 en
positief test, blijft het personeelslid/gastouder in ieder geval tot 5 dagen na
testafname in isolatie. Ook de huisgenoten en nauwe contacten gaan in quarantaine.
Als het personeelslid/gastouder na 5 dagen nog klachtenvrij is, mag zij uit isolatie en
wordt ook de quarantaine voor huisgenoten/nauwe contacten opgeheven. Als het
personeelslid/gastouder binnen de 5 dagen na testafname klachten krijgt, blijft deze
persoon langer in thuisisolatie. Ook moeten de huisgenoten dan thuis in quarantaine
blijven tot 10 dagen na het laatste risicocontact.
3. Huisgenoten met klachten:
Als iemand in het huishouden van het personeelslid of de gastouder die bij de
vraagouder thuis werkt naast milde coronaklachten ook koorts (38°C of hoger) en/of
benauwdheidsklachten heeft blijft het personeelslid/de gastouder thuis. Als de
testuitslag negatief is, mag het personeelslid/gastouder weer naar het werk c.q. mag
er weer gastouderopvang bij de vraagouder thuis plaatsvinden.
Bij gastouderopvang in eigen huis geldt: de gastouder mag opvang blijven bieden als
de huisgenoot (vanaf 4 jaar of ouder) verkoudheidsklachten heeft en deze
huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als vraagouders en de
kinderen die worden opgevangen door de gastouder. Als de eigen kinderen van de
gastouder van 0 tot 4 jaar verkoudheidsklachten hebben, mag de gastouder op
reguliere wijze opvang blijven bieden. Als een huisgenoot (ongeacht welke leeftijd)
van de gastouder koorts (38°C of hoger) en/of benauwdheidsklachten heeft, kan er
géén opvang worden geboden.
Als een huisgenoot van de gastouder in quarantaine moet omdat uit bron- en
contactonderzoek is gebleken dat de huisgenoot in nauw contact (dat wil zeggen
minimaal 15 minuten cumulatie (dus allen minuten bij elkaar opgeteld) in 24 uur
binnen 1,5 meter afstand) is geweest, kan de opvang doorgang vinden, mits de
huisgenoot niet in dezelfde ruimte verblijft/aanwezig is als de vraagouders en de
kinderen die worden opgevangen door de gastouder.
Als iemand in het huishouden van het personeelslid/de gastouder getest is voor
COVID-19 en een positieve testuitslag heeft, dan zijn de adviezen van de GGD over de
te nemen maatregelen leidend. Personeelsleden/gastouders moeten dan thuis in
quarantaine blijven tot en met 10 dagen na het laatste risicocontact met de
besmette huisgenoot, als er sprake is van strikte zelfisolatie (dat wil zeggen geen
risicocontact tussen de besmette persoon en alle huisgenoten).
Als de huisgenoot positief getest is en strikte zelfisolatie is mogelijk, dan kunnen de
huisgenoten als zij zelf geen klachten hebben ontwikkeld zich vanaf de 5e dag na het
laatste risicovolle contact met de besmette persoon laten testen. Als de testuitslag
negatief is, dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw
te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
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Als strikte zelfisolatie niet mogelijk is, moeten personeelsleden/gastouders minimaal
in quarantaine blijven tot en met 10 dagen nadat de huisgenoot met COVID-19 uit
isolatie mag.
Zie voor informatie: lci.rivm.nl/informatiebriefhuisgenootthuis
4. Risicogroepen:
Personeelsleden/gastouders die in een risicogroep vallen of met gezinsleden die in
een risicogroep vallen (risicogroep is conform de RIVM lijst, zie COVID-19 | LCI
richtlijnen (rivm.nl)), kunnen niet worden verplicht te werken op de groep. In overleg
met de bedrijfsarts/behandelaar kan besloten worden om andere werkzaamheden te
doen:
1. vanuit huis of
2. (elders) op de locatie of
3. om op de groep te werken waarbij zoveel als mogelijk wordt gelet op het
houden van 1,5 meter afstand tot volwassenen én kinderen en op hygiëne.

5. Zwangeren:
Personeelsleden/gastouders die zwanger zijn en kinderen opvangen in de leeftijd van
4 tot 13 jaar, voeren vanaf het laatste trimester (vanaf week 28) alleen
werkzaamheden uit waarbij het lukt om 1,5 meter afstand van anderen (zowel
kinderen (4 tot 13 jaar) als volwassenen) te houden. De werknemer/gastouder gaat
hierover in overleg met de bedrijfsarts/ behandelaar. Deze preventieve maatregel
geldt niet (meer) voor zwangere werknemers die kinderen opvangen in de leeftijd
van 0 tot 4 jaar, binnen de 1,5 meter.
6. Reisadvies:
Voor personeelsleden/gastouders die terugkeren uit een land of gebied met een
oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij
thuiskomst 10 dagen in quarantaine te gaan. Gastouders kunnen in deze periode
geen opvang bieden. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar
oranje of rood.
7. Gebruik mondneuskapje:
Personeelsleden/gastouders die kinderen vervoeren in een auto/personenbusje
dragen een mondkapje. Tijdens de opvang op de locatie of bij de gastouder thuis
wordt het dragen van een mondneuskapje afgeraden. Bij de opvang van kinderen uit
groep 7 en 8 kan, zo staat in het Generiek Kader, door een pedagogisch medewerker
of gastouder overwogen worden om een mondneusmasker of een faceshield te
dragen.
8. Bron- en contactonderzoek of CoronaMelder:
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Als uit bron- en contactonderzoek of de CoronaMelder app is gebleken dat een
personeelslid/ gastouder in contact is geweest met een besmette persoon, gaat het
personeelslid/gastouder in quarantaine. Het personeelslid/de gastouder kan zich
laten testen op COVID-19 vanaf de 5e dag na het laatste risicovolle contact met de
besmette persoon. Ook als het personeelslid/de gastouder geen klachten heeft. Is de
uitslag negatief? Dan hoeft de quarantaineperiode van 10 dagen niet afgemaakt te
worden. Het is van belang om ook daarna alert te blijven op klachten en om opnieuw
te testen als zich toch klachten ontwikkelen.
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Bijlage 3: Beslisboom
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