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1.0 Voorwoord
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Bso Kiddo’z.
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie op het
gebied van veiligheid en gezondheid werken.
Het doel van het beleidsplan is de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-,
speel- en leefomgeving te bieden, zodat de kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige 
gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. 
Het meest actuele beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is terug te vinden op de website 
www.bsokiddoz.nl en op locatie.
Het beleidsplan veiligheid en gezondheid is geldig vanaf 1 januari 2019.
Het beleidsplan is o.a. tot stand gekomen door gesprekken te voeren met pedagogisch medewerkers 
over diverse thema’s rondom veiligheid en gezondheid.
Tijdens deze gesprekken is kritisch gekeken of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en
gezond mogelijke werk-, speel - en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld 
voor verbetering.
Wij als kinderopvang voldoen aan de regels zoals die gesteld zijn in de Wet Kinderopvang en 
aanverwante regelgeving. Wij werken samen met de GGD en brandweer. Wij volgen nauwkeurig hun 
regelgeving op om te kunnen voldoen aan hun opgestelde kwaliteitseisen.
Het hebben en uitvoeren van een verantwoord beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid is 
dan ook heel belangrijk. Dit beleidsplan is bestemd voor iedereen die direct of indirect bij Bso Kiddo’z
betrokken is. Op deze manier hopen we een duidelijk beeld te schetsen van onze manier van werken.
Het beleidsplan is dynamisch. Dit houdt in dat we het plan regelmatig evalueren en indien nodig 
aanscherpen of bijstellen. Dit doen wij tijdens onze 6-wekelijkse werkbesprekingen, maar natuurlijk 
kan er ook tussendoor iets besproken worden dat aangepast kan worden.
Het doel hiervan is de kwaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid te borgen en zo
hoog mogelijk te houden.

2.0 Missie en Visie veiligheid en gezondheid
In dit hoofdstuk staat beschreven wat de missie en visie van Bso Kiddo’z is ten aan zien van veiligheid 
en gezondheid. Wij vinden het belangrijk om onze visie op de ontwikkeling van het kind hierin te 
betrekken.

2.1 Missie
Bso Kiddo’z biedt ouders professionele opvang voor kinderen van 4 tot 13 jaar.
Kinderen krijgen de mogelijkheid om zich vanuit een veilige basis zo optimaal mogelijk te kunnen 
ontwikkelen, aangepast aan de ontwikkelingsfasen, mogelijkheden en talenten van elk individueel 
kind.
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

. 
2.2 Visie
Bso Kiddo’z levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van 
kinderen. Wij staan voor opvang met passie, waarbij de ontwikkelingskansen voor kinderen centraal 
staan 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.
Ouders en kinderen kunnen rekenen op een veilig en samenhangend netwerk, dat kinderen 
begeleidt en stimuleert in hun ontwikkeling en ouders ondersteunt in hun opvoedtaak.
Het is belangrijk dat het netwerk laagdrempelig is als bijzondere ondersteuning aan ouders
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en/of kinderen noodzakelijk is.
Bso Kiddo’z hecht grote waarde aan openheid, respect, geborgenheid, veiligheid en een
persoonlijke benadering. Zowel ten aanzien van de kinderen, de ouders, de medewerkers als andere 
betrokkenen.

2.3 Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van 
Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen.
De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:

 Het bewustzijn van mogelijke risico’s;
 Het voeren van een goed beleid op grote risico’s;
 Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen 
spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
Op korte termijn is het van belang dat het beleid Veiligheid en Gezondheid wordt geïmplementeerd 
op de locatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de leidinggevende. Voor het uitvoeren van de 
implementatie zal tijdens de groepsoverleggen het beleid worden besproken en komt als vast 
onderdeel op de agenda.

3.0 Grote risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie(s) kunnen leiden tot
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in 
drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we 
maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden 
genomen om het risico tot het minimum te beperken. Voor de overige risico’s verwijzen we naar de 
meest actuele risico inventarisatie. Deze is te vinden op www.bsokiddoz.nl en op locatie.

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

3.1.1 Vallen (van hoogte)
 De genomen maatregelen zijn:
 Er wordt goed gelet op de combinatie kind – stoel, waarbij gekeken wordt in hoeverre het 

kind zelfstandig en rustig op de stoel zit. 
 We hebben voor de kinderen huisregels omtrent staan, “wippen” en wiebelen op de stoelen.

Kinderen die moeite hebben met rustig op de stoel zitten, worden naast een medewerker 
aan tafel gezet.

 Speelmateriaal zoals steppen e.d. worden gebruikt op het bestrate gedeelte van het 
buitenterrein. De pedagogisch medewerkers letten er op dat er niet gestept wordt onder of 
in de buurt van de speeltoestellen (i.v.m. vallen op de step).

 Er zijn huisregels voor het klimmen op banken en tafels. Dit is niet toegestaan. De 
medewerkers zorgen er voor dat deze regels worden nageleefd.

 Als er los speelmateriaal onder de speeltoestellen ligt, wordt dit zo snel mogelijk opgeruimd.
 Wanneer er oneffenheden op het buitenspeelterrein zijn die valgevaar veroorzaken, wordt 

dat gemeld bij de gemeente.
 Indien een risico als vallen zich verwezenlijkt, dan kunnen de medewerkers EHBO toepassen. 

Zij hebben daarvoor allemaal een certificaat Eerste hulp bij kinderen.



3.1.2 Verstikking
De genomen maatregelen zijn:

 Laat de kinderen rustig zitten tijdens het eten, om verslikken te voorkomen.
 Bij traktaties wordt geen gevaarlijk snoepgoed (wat verstikkingsgevaar kan opleveren) 

uitgedeeld aan de kinderen.
 Er wordt speelgoed gebruikt dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent 

o.a. dat er geen speelgoed dat verstikkingsgevaar op kan leveren wordt gebruikt.
 De pedagogisch medewerkers controleren zelf regelmatig het speelgoed. Speelgoed dat niet 

veilig is (stuk, beschadigd, afbladderende verf, losse stiksels of touwtjes bij stoffen 
speelgoed) wordt gerepareerd of weggegooid. Bij aanschaf van nieuw speelgoed wordt goed 
gekeken of speelgoed veilig is.

 Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch medewerker of er geen 
zwerfvuil op het terrein (of in de zandbak) ligt. De pedagogisch medewerker controleert ook 
of er geen kleine voorwerpen op het terrein liggen. 

 Kinderen mogen nooit alleen in de keuken, alleen wanneer er een pedagogisch medewerker 
aanwezig is in de keuken.

 Indien een risico als verstikking zich verwezenlijkt, dan kunnen de medewerkers EHBO 
toepassen. Zij hebben daarvoor allemaal een certificaat Eerste hulp bij kinderen.

3.1.3 Vergiftiging
De genomen maatregelen zijn:

 Medicijnen worden bewaard buiten bereik van kinderen (indien nodig in de koelkast).
 Schoonmaakmiddelen, andere giftige stoffen en plastic zakken worden buiten bereik van 

kinderen bewaard (in een hoge (>1.35m) afsluitbare kast of in een kastje met beveiliger). De 
kast wordt na gebruik altijd afgesloten.

 Echte schoonmaakwerkzaamheden worden gedaan wanneer de kinderen niet aanwezig zijn 
op de groep.

 Op de locatie is de Gifwijzer aanwezig. Deze hangt op een duidelijk zichtbare plaats. In de 
Gifwijzer is te lezen welke stappen moeten worden genomen bij (mogelijke) vergiftiging. In 
geval van vergiftiging wordt echter altijd 112 gebeld met de vraag om  advies.

 Voordat de kinderen buiten gaan spelen, controleert de pedagogisch medewerker of er geen 
zwerfvuil op het terrein (of in de zandbak) ligt. De pedagogisch medewerker controleert ook 
of er geen kleine voorwerpen op het terrein liggen.

 Kinderen mogen nooit alleen in de keuken, alleen wanneer er een pedagogisch  medewerker 
aanwezig is in de keuken.

 Er zijn geen giftige of stekelige planten of begroeiing rondom of op het speelterrein.
 Indien een risico als vergiftiging zich verwezenlijkt, dan kunnen de medewerkers EHBO  

toepassen. Zij hebben daarvoor allemaal een certificaat Eerste hulp bij kinderen.

3.1.4 Verbranding
De genomen maatregelen zijn:

 Kopjes met hete dranken worden buiten bereik van de kinderen geplaatst. Er worden geen 
kinderen op schoot genomen wanneer koffie of thee wordt gedronken.

 De heet waterkraan in de toilet van de kinderen is buiten werking. Zorg dat er geen 
opstapmogelijkheden voor kinderen bij de heet waterkraan staan in de keuken.

 Kinderen mogen nooit alleen in de keuken, alleen wanneer er een pedagogisch medewerker 
aanwezig is in de keuken.

 Om verbranding van de zon te voorkomen wordt er een hitteprotocol gehanteerd.
 Ons protocol kinderen in de zon is te vinden op de website www.bsokiddoz.nl en op locatie.
 Indien een risico als verbranding zich verwezenlijkt, dan kunnen de medewerkers
 EHBO toepassen. Zij hebben daarvoor allemaal een certificaat Eerste hulp bij kinderen.



3.1.5 Letsel door omvallende kast en gevaarlijke voorwerpen
De genomen maatregelen zijn:

• Alle kasten zijn verankerd met schroeven aan de muur en worden nooit in een smalle 
looproute geplaatst.

• In bepaalde ruimtes (keuken, kantoor, berging) mogen kinderen niet alleen komen.
• Gevaarlijke voorwerpen, zoals messen, scharen, lucifers of aanstekers en gereedschap 

worden buiten het bereik van kinderen (hoog of in een afgesloten kast) opgeborgen.
• Gevaarlijke kantoorartikelen zoals een papiersnijder en stanleymes worden buiten bereik van

de kinderen bewaard. Deze artikelen worden ook alleen gebruikt door de pedagogisch 
medewerkers.

• Indien een risico als letsel door omvallende kast en gevaarlijke voorwerpen zich 
verwezenlijkt, dan kunnen de medewerkers EHBO toepassen. Zij hebben daarvoor allemaal 
een certificaat Eerste hulp bij kinderen.

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

3.2.1 Grensoverschrijdend gedrag
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:
• 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/verzorger en kind en vice versa.
• Medewerker (incl. stagiaires/vrijwilligers) en kind en vice versa.
• Medewerker en medewerker en vice versa.
• Ouder en medewerker en vice versa.
• Directeur-bestuurder/manager en kind en vice versa.



Bso Kiddo’z wil grensoverschrijdend gedrag tegengaan en het liefst voorkomen. Dat doen we door 
enerzijds afspraken te maken en gedragsregels op te stellen. Op de opvanglocaties heeft dit thema 
onze bijzondere aandacht.
Bso Kiddo’z heeft de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met
elkaar te voorkomen en wat te doen als het onverhoopt toch gebeurt:

• Tijdens periodieke werkbesprekingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om 
zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken

• In het pedagogisch beleidsplan heeft bso Kiddo’z opgenomen dat kinderen wordt geleerd 
hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten 
kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.

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

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en staan geregistreerd in 

het persoonsregister Kinderopvang.

Bso Kiddo’z werkt met een vier-ogenbeleid. Dit wil letterlijk zeggen, dat er altijd 4 ogen aanwezig 
zullen zijn in de kinderopvang.
Dit principe gaat er vanuit dat als een pedagogisch medewerker niet alleen is met de kinderen, er 
altijd iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren. Behalve dat wij op deze manier het vier 
ogenprincipe nastreven, wordt hier ook al uitvoering aan  gegeven, door de vele ramen die in de 
ruimtes aanwezig zijn. Daarnaast komen de leidinggevenden geregeld de groepsruimtes binnen.
Stagiaires worden niet meegeteld om aan de beroepskracht -kind ratio te voldoen, maar dienen 
uiteraard wel als extra paar ogen. Zo ook een vrijwilliger of huishoudelijk medewerkster.

•  Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid.
• Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd.
• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt 

nageleefd.
• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandelt op de opvang.
• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een  ander 

kind mishandelt op de opvang.
Er is een protocol “Hoe te handelen in geval van ongewenste omgangsvormen cq. Seksuele 
intimidatie (door een medewerker)” dat gevolgd dient te worden als kindermishandeling wordt 
vermoed. In dit protocol staat beschreven hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag door een 
medewerker, stagiair of vrijwilliger. Dit protocol staat beschreven in het Protocol kindermishandeling
en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Dit protocol is te vinden op onze website
www.bsokiddoz.nl en op locatie.

Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed. Indien een vermoeden bestaat van grensoverschrijdend gedrag tussen een manager of
directeur-bestuurder 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.



Het is onmogelijk om te garanderen dat pedagogisch medewerkers nooit alleen zijn met de kinderen.
Wel doen wij er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren. Naast het treffen van 
bouwkundige voorzieningen, is signaleren van essentieel belang.
Hieronder staat beknopt beschreven hoe wij handelen bij grensoverschrijdend gedrag van
een medewerker, stagiair of vrijwilliger;
Onderstaande stappen worden hieronder toegelicht.

STAP 1A In kaart brengen van signalen
De beroepskracht:

 Observeert
 Brengt signalen in kaart
 Documenteert

STAP 1B Direct melding doen van vermoeden bij de houder
De beroepskracht: 

 Is verplicht het vermoeden van een geweld- of zedendelict door een collega
jegens een kind direct bij de houder te melden (tenzij het vermoeden de
houder betreft)
STAP 2 In overleg treden met vertrouwensinspecteur
De houder:

 Moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur (overlegplicht)
indien hij/zij aanwijzingen heeft dat een collega een geweld- of zedendelict
begaat of heeft begaan jegens een kind

 Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet doen van
aangifte

 Documenteert
STAP 3 Aangifte doen
De houder:

 Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij de politie
(aangifteplicht)

 Stelt de beroepskracht in ieder geval voor de duur van het onderzoek op
non-actief

 Legt een draaiboek aan
 Raadpleegt de GGD
 Regelt ondersteuning voor kind en ouders
 Volgt het ingestelde onderzoek van de politie
 Documenteert

STAP 4 Handelen naar aanleiding van onderzoek politie
De houder:

 Rehabiliteert en/of
 Geeft waarschuwing af en/of
 Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen
 Documenteert

STAP 5 Nazorg bieden en evalueren
De houder:

 Biedt nazorg aan ouders en kinderen
 Biedt nazorg aan beroepskrachten
 Organiseert ouderavonden
 Verwijst door naar externe hulp
 Evalueert de procedures
 Documenteert



3.2.2 Kindermishandeling
De genomen maatregelen zijn:
Mocht er op bso Kiddo’z vermoeden zijn van kindermishandeling, dan handelen wij volgens de 
Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld; Dit protocol is te vinden op onze website en op 
locatie.
Onze medewerkers hebben een cursus “Werken met de Meldcode” gevolgd, zodat zij op de hoogte 
zijn van hoe te werken met de meldcode (zie de stappen hierboven).

3.2.3 Vermissing
De genomen maatregelen zijn:
De deuren dienen altijd gesloten te zijn zodat kinderen niet ongemerkt naar buiten Kunnen.
Mocht er toch een kind vermist raken, dan handelen de medewerkers volgens het protocol 
”vermissing van een kind”. Dit protocol is te vinden op onze website en op locatie.

3.3 Gezondheid
Volgens de GGD is in Nederland is deelname aan het Rijksvaccinatieprogramma niet wettelijk 
verplicht. Er zijn ouders die - bijv. vanwege hun levensbeschouwing – besluiten om hun kinderen niet
te laten vaccineren. Dit is met name een risico voor het ongevaccineerde kind zelf. Het kind is niet 
beschermd als het met de veroorzakers van de betreffende ziekten in aanraking komen. De kans dat 
een niet gevaccineerd kind andere kinderen met een ziekte uit het Rijksvaccinatieprogramma besmet
is uiterst klein. Dit komt omdat meer dan 99% van de kinderen en volwassenen zijn gevaccineerd, dit 
effect heet groepsimmuniteit.
Op het gebied van infectiezieken volgt bso Kiddo’z zoveel mogelijk het advies van de RIVM
en/of GGD.
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:

3.3.1 Besmetting ziektekiemen
De volgende protocollen zijn aanwezig om het risico besmetting door ziektekiemen zoveel mogelijk 
uit te sluiten:

• Handhygiëne
• Zieke groepsleiding
• Zieke kinderen
• Toiletbezoek
• Voedsel
• Speelgoed
• Buiten spelen
• Schoonmaakprotocol
• Ventilatieprotocol

In bovenstaande protocollen staat beschreven hoe wij handelen mocht het risico op besmetting van 
ziektekiemen zich verwezenlijken. Deze protocollen zijn te vinden op onze website en op locatie.

3.3.2 Voedselvergiftiging
Om voedselvergiftiging te voorkomen zijn er regels opgesteld rondom eten en drinken en het 
bereiden hiervan; protocol “Hygiënecode Voedsel”.
In bovenstaand protocol staat beschreven hoe wij handelen mocht het risico op voedselvergiftiging 
zich verwezenlijken.
Dit protocol is te vinden op onze website en op locatie.



4.0 Omgaan met kleine risico’s ten aanzien van veiligheid en gezondheid
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.
Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we 
ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed 
voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed.
Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets
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 en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig
te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse 
afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en 
gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom 
goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn 
gemaakt, zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van de elleboog voor de 
mond tijdens niezen of hoesten. 
De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand 
aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen
en medewerkers verkouden zijn.
Tijdens overlegmomenten van de teams wordt besproken of de afspraken die zijn vastgelegd in het 
beleid ook in de praktijk tot uiting komen en ook daadwerkelijk de risico’s verkleinen.

5.0 Risico-inventarisatie
In jseptember2019 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Hierin 
zijn de uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende 
actieplan.
Voor alle actiepunten wordt een deadline bepaald, de leidinggevende is verantwoordelijk voor de 
uitvoering. Actiepunten kunnen bestaan uit het daadwerkelijk aanpassen (veiliger of gezonder 
maken) van de ruimte, het aanpassen van de werkinstructies en het implementeren of borgen van de
werkinstructies. 



Aan de hand van de inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grote 
risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden de preventieve maatregelen 
beschreven die voortkomen uit de inventarisatie en het actieplan. De meest actuele risico 
inventarisatie kunt u vinden op onze website en op locatie.

5.1 Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid
Bso Kiddo’z heeft als uitgangspunt dat de ruimtes (zowel binnen als buiten) van de buitenschoolse 
opvang veilig moeten zijn en tegelijkertijd een uitdaging moeten bieden. Daarom wordt telkens goed 
overwogen of een veiligheidsrisico aanvaardbaar is, of dat er maatregelen moeten worden genomen.
De genomen maatregelen gelden voor de hele locatie.

5.2 Preventieve maatregelen op gebied van gezondheid
Kinderen die de Kinderopvang bezoeken kunnen in contact komen met infectieziekten. Om dit risico 
zo klein mogelijk te houden, heeft Bso Kiddo’z het protocol Zieke kinderen. Hierin staat beschreven in
welke gevallen een kind het kinderdagverblijf niet mag bezoeken en hoe de pedagogisch 
medewerkers moeten handelen in geval van ziekte. Tevens nemen we preventieve maatregelen 
(m.b.t. de overdracht van ziektekiemen, het binnenmilieu, het buitenmilieu en (het uitblijven van) 
medisch handelen) die de gezondheid van alle kinderen, ouders en medewerkers zo goed mogelijk 
waarborgen. 

5.3 Protocollen en werkinstructies
Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf juist op te kunnen 
volgen en uit te kunnen voeren, zijn er verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld. Op 
deze manier worden Pedagogisch medewerkers en overig personeel in staat gesteld om het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid op de juiste manier vorm te geven en uit te voeren op de locatie.*

• Protocol kinderen in de zon
• Protocol veiligheid voor dreiging van buitenaf
• Protocol Hoofdluis
• Protocol bij seksueel misbruik
• Protocol bij sterfgevallen
• Protocol seksuele opvoeding
• Protocol pesten
• Wenbeleid
• Protocol halen en brengen
• Protocol op stap met de bso
• Protocol vermissing van een kind
• Voedingsbeleid
• Protocol gezondheid
• Schoonmaakprotocol
• Protocol veiligheid
• Klachtenprocedure
• Stagebeleid
• Vrijwilligersbeleid
• Protocol Corona

*Al deze protocollen vind u op onze website en op locatie, met uitzondering van het corona protocol 
omdat dit te vaak wijzigt. Deze is alleen in te zien op locatie.



6.0 Thema’s uitgelicht
In dit hoofdstuk beschrijven we uitgebreid een aantal thema’s. In de eerste paragraaf gaan we in op 
hoe wij handelen bij het zien van grensoverschrijdend gedrag. Opvolgend wordt in de tweede 
paragraaf ingegaan op hoe wij de achterwachtregeling inzetten. 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 
het welbevinden van het getroffen kind of medewerker. Op onze locatie heeft dit thema dan ook 
onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen  getroffen om grensoverschrijdend 
gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch plaatsvindt.

• Tijdens het teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 
aanspreekcultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken en elkaar 
feedback te geven op elkaars handelen.

• 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. Het pedagogisch beleidsplan 
kunt u vinden op de website www.bsokiddoz.nl en op locatie.

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring). Per 1 maart 
2018 staat iedereen die werkzaam is bij bso Kiddo’z vermeld in het Personenregister.

• Vanaf 1 januari 2019 werken wij met de meldcode kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Onze medewerkers zijn op de hoogte van 
deze meldcode en zijn 2019 op cursus geweest om goed te leren werken met de meldcode. 
De meldcode kunt u vinden op onze website en op locatie.

•
6.2 Achterwachtregeling
Wij werken met 2 groepen. Deze zijn in principe elkaars achterwacht. Op de groepen zijn er 
voldoende medewerkers aanwezig die als achterwacht kunnen dienen.
Mocht er zich een situatie voordoen dat er geen medewerker beschikbaar is, of wanneer wij bij 
calamiteiten het pand moeten verlaten, dan is onze achterwacht boekhandel ’t Spui, die tegenover 
de bso gevestigd is. De volgende personen zijn achterwacht:

Silvya Louwerse 
06-10862027
(binnen 15 minuten aanwezig) 

Tanja van Zweeden 
06-41519552
(binnen 15 minuten aanwezig)

Boekhandel’t Spui, Margreet de Haan
0118-855188
(bereikbaar binnen 5 minuten)



7.0 EHBO-regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren 
minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO 
en 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.
Wij vinden het belangrijk dat alle medewerkers in het bezit zijn van een geldig EHBO- en BHV-
certificaat. Op deze manier kan iedereen adequaat handelen wanneer dit nodig is. Ieder jaar nemen 
alle medewerkers die werkzaam zijn bij Bso Kiddo’z deel aan de (online) theorie en de 
praktijkbijeenkomst BHV en Eerste Hulp aan Kinderen. De medewerkers hebben Eerste 
Hulpvaardigheden geoefend onder begeleiding van een erkende EHBO -instructeur. Deze cursus is 
goedgekeurd door het Nederlandse Oranje Kruis/NIBHV.
Doordat ieder jaar alle medewerkers deelnemen aan de cursus blijft de kennis actueel. Het certificaat
is 2 jaar geldig en voldoet aan de (nieuwe) wet- en regelgeving.

8.0 Beleidscyclus
Van doelen naar maatregelen en acties en opvolgend het bijstellen van beleid. Onze beleidscyclus 
starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we dat een 
QuickScan wordt uit gevoerd 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 wordt 
er een actieplan en een jaarplan gemaakt.
De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Er wordt van
de pedagogisch medewerkers verwacht mee te denken in de acties om de risico’s te verminderen.
Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld en wordt 
besproken of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering. Deze cyclus heeft als doel om altijd 
over een actueel beleidsplan voor Veiligheid en Gezondheid te beschikken. Het doorlopen van de 
cyclus duurt gemiddeld een jaar.
Naast bovenstaande afspraken die de veiligheid van de kinderen vergroten, neemt Bso Kiddo’z nog 
de volgende maatregelen:

• Om een goed beeld te krijgen wat nu precies onveilige situaties zijn, houden de pedagogisch 
medewerkers een ongevallenregistratie bij. Ongevallen waarbij medische hulp is 
ingeschakeld worden hierop ingevuld. Aan de hand hiervan wordt gekeken of en hoe 
bepaalde onveilige situaties verholpen moeten worden.

• Kasten moeten stevig staan en niet om kunnen vallen, ook niet als er een kind opklimt. Hoge 
kasten worden vastgezet aan de muur. Ladekasten dienen kantelbeveiliging te hebben, zodat
ze niet om kunnen vallen. 

• De pedagogisch medewerkers controleren zelf regelmatig het meubilair op splinters. Als er 
splinters worden aangetroffen, wordt het meubilair geschuurd. 

• Wanneer pedagogisch medewerkers een mankement aan een bepaald meubelstuk 
aantreffen, dienen zij dit z.s.m. door te geven aan de leidinggevende.

• Er is bedrijfshulpverlening (BHV) binnen de organisatie. Alle medewerkers hebben hiertoe 
een cursus gevolgd. Bij calamiteiten (brand, ernstig ongeval e.d.) hebben de BHV-ers de 
leiding over de te nemen maatregelen. 

• De BHV-ers oefenen minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening met alle kinderen en 
pedagogisch medewerkers. Zij volgen hierbij het Ontruimingsplan. 

• De BHV-ers houden in de gaten of vluchtroutes vrij van obstakels zijn, zodat in geval van 
nood snel ontruimd kan worden.



9.0 Communicatie en afstemming intern en extern

9.1 Intern
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 
bijgesteld, spelen zij 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 elk 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 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.
Wanneer een nieuwe medewerker, stagiaire of vrijwilliger 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.

9.2 Extern
Via de nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid. 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.

10. Ondersteuning en melding van klachten
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. 
We staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of 
ouder zelf om tot een oplossing te komen.

10.1 Klachtenregeling
Wij willen graag weten hoe u over Bso Kiddo’z denkt en waarderen het dan ook wanneer u ons laat 
weten waarover u niet tevreden bent of wat beter zou kunnen. Dit geeft ons de mogelijkheid om de 
kwaliteit van onze opvang te verbeteren en te werken aan een oplossing voor uw eventuele klacht.
Denkt u dat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren, heeft u ideeën of wilt u een klacht
kenbaar maken? U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen.
In eerste instantie wordt de interne klachtenprocedure in gang gezet en proberen wij het probleem 
intern op te lossen. De interne procedure is terug te vinden op onze website. Mocht dit niet lukken 
dan kunt u zich als ouder of medewerker richten tot de Geschillencommissie Kinderopvang 
www.degeschillencommissie.nl. Dit is een externe klachtencommissie die de klacht dan in 
behandeling zal nemen. U betaalt hiervoor een kleine vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen 
doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de kinderopvangorganisatie doorlopen.
Ons uitgebreide klachtenprotocol kunt u vinden op de website en op locatie.


