
2 Schoonmaakprotocol  
Het is van groot belang dat kinderen verblijven in ruimten met een gezond 
binnenmilieu. Een gezond binnenmilieu betekent dat de lucht schoon en fris is 
en weinig stofdeeltjes en micro-organismen bevat. Ook de temperatuur en de 
vochtigheid van de lucht mogen niet te laag of te hoog zijn. Een gezond 
binnenmilieu voorkomt dat kinderen onnodig ziek worden.  
 
2.1 Ventilatie  
Voldoende ventilatie is een voorwaarde voor een gezond binnenmilieu. Als een 
ruimte bedompt ruikt voor iemand die binnenkomt, is dat een indicatie dat de 
ventilatie onvoldoende is. Al onze ruimten hebben voldoende 
ventilatiemogelijkheden in de vorm van roosters, ramen en ventilatoren. De 
groepsleiding moet ervoor zorgen dat de ventilatievoorzieningen altijd open 
staan of aan staan. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. 
Buitenlucht vervangt daarbij de binnenlucht die verontreinigd wordt door het 
continu vrijkomen van vocht, gassen, geurstoffen, micro-organismen en 
zwevende deeltjes microstof (vaak fijn stof genoemd).  
 
2.2 Luchten  
Luchten is het in korte tijd verversen van alle verontreinigde binnenlucht door 
het wijd openzetten van ramen of deuren. Afhankelijk van de windsnelheid is 
minder dan een kwartier luchten meestal al voldoende om de lucht in een ruimte 
te verversen. Luchten levert maar een kortdurende verbetering van het 
binnenmilieu. In de meeste gevallen is de temperatuur binnen tien minuten 
weer op peil. Luchten is geen vervanging voor ventilatie. Luchten is belangrijk op 
momenten dat er extra veel verontreiniging verspreid worden zoals tijdens het 
stofzuigen en bijvoorbeeld tijdens bewegingsspelletjes.  
Luchten is ook 's ochtends vroeg nodig als er 's nachts niet geventileerd is. Op 
Kiddo'z luchten we minimaal 10 minuten per dag, maar streven naar 2 keer 10 
minuten. Luchten kan het beste gebeuren als er weinig kinderen aanwezig zijn, 
bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen.  
 
2.3 Stoffering 
Voorwerpen van textiel zoals vloerkleden, gordijnen en gestoffeerd meubilair 
vormen een belangrijke bron van allergenen. Allergenen zijn vooral schadelijk 
voor kinderen die een allergie hebben. Maar ook gezonde kinderen kunnen door 
contact met allergenen allergieën ontwikkelen. Gezien de gezondheidsrisico‟s 
van verhoogde allergeengehalten, is het raadzaam om in kinderdagverblijven 
deze gehalten zo laag mogelijk te houden.  
 



2.4 Stoffigheid 
De inrichting van de ruimten moet het mogelijk maken ze gemakkelijk schoon te 
houden. Een goede keuze en opstelling van meubilair en een strak 
schoonmaakschema voorkomen het ontstaan van stofnesten. Werkzaamheden 
en activiteiten kunnen veel stof doen opwaaien.  
 
2.5 Schoonmaken 
Schoonmaken is een activiteit waarbij zichtbaar en onzichtbaar materiaal (vuil) 
verwijderd wordt. Door efficiënt reinigen worden de meeste micro-organismen 
verwijderd. Door verwijdering van vuil haal je de voedingsbodem weg, zodat de 
kans op uitgroei van micro-organismen afneemt. Door goed schoonmaken wordt 
het aantal stofdeeltjes verlaagd. Om de hoeveelheid allergenen en 
huisstofmijten in textiel te reduceren, moet textiel regelmatig op 60°C gewassen 
worden. Schoolborden worden met een vochtige doek schoongemaakt. In een 
normale situatie is goed en regelmatig reinigen voldoende om 
besmettingsrisico‟s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Er zijn op alle 
verpakkingen instructies aanwezig over het juiste gebruik van gevaarlijke 
schoonmaakmiddelen. De frequentie waarmee gereinigd moet worden is 
afhankelijk van de snelheid en de mate van vervuiling van de verschillende 
ruimten.  
Wij hanteren op Kiddo'z de volgende schoonmaak methoden:  
• stof afnemen met een vochtige doek  
• Vegen  
• Stofzuigen  
• Vloer dweilen met een mop  
Hiervoor gebruiken wij de volgende schoonmaakmiddelen:  
• allesreiniger  
• glassex (ramen)  
• schuurmiddel  
• afwasmiddel  
• glorix  
Op Kiddo'z wordt dagelijks schoongemaakt waarbij indien mogelijk de kinderen 
niet aanwezig zijn. Hierbij hanteren we een schoonmaakschema (toegevoegd in 
bijlage). 
 
Ziektekiemen kunnen verspreid worden via handcontactpunten zoals kranen, 
lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Het is daarom van belang dat 
er extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten wordt besteed.  
Verder hebben de groepsleiding een eigen schoonmaakschema voor de 
praktische en kleine dingen zoals speelgoed, knuffels ed. (toegevoegd in bijlage).  



Hierbij hanteren we afvinklijsten zodat er ook daadwerkelijk controle is dat de 
spullen ook schoongemaakt worden. Op de groep komt het wel eens voor dat er 
geen tijd is voor schoonmaakklussen. Op deze manier worden de klussen niet 
overgeslagen, maar verschoven naar een ander tijdstip. Verder geldt dat 
zichtbare verontreinigen direct verwijderd moeten worden.  
 
 
 
2.6 Desinfecteren van materialen 
In situaties waarin een verhoogd risico op besmetting verwacht kan worden, kan 
desinfectie toegepast worden. Er is dan sprake van een zogenaamde medische 
indicatie. Desinfectie is nodig als;  
• een oppervlak met bloed verontreinigd is (bijvoorbeeld uit bloedneus of 
wondjes)  
• verontreiniging heeft plaatsgevonden door bloederige diarree;  
• in bijzondere situaties (zoals bij een epidemie) op advies van de GGD.  
Desinfectie is alleen afdoende, wanneer er eerst goed huishoudelijk gereinigd is. 
Wij volgen hiervoor de volgende stappen:  
• Wij dragen wegwerphandschoenen bij elk contact met bloed, wondvocht of 
lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd.  
• Wij verwijderen gemorst bloed eerst met handschoenen aan, nemen het bloed 
op met een papieren tissue  
• maken de ondergrond schoon met water en zeep  
• spoelen het oppervlak schoon en droog na  
• desinfecteren daarna met ruim alcohol 70%  
• Laten het oppervlak na desinfectie drogen.  
• Textiel en speelgoed worden machinaal gewassen bij 60 graden Celsius.  
• Serviesgoed en eventueel ander materiaal worden gewassen.  
• Vervolgens alle schoonmaakmaterialen weggooien of wassen bij minimaal 60 
graden. 
 
2.7 Planten 
Sommige planten kunnen door hun sap, geur of stuifmeel een allergische reactie 
uitlokken. Anderen verzamelen door hun harige bladen veel stof. Ook de pot en 
de grond moet schoon worden gehouden om stofophoping en schimmelgroei te 
voor komen. Potgrond wordt jaarlijks verschoond . Wees alert bij het 
samenstellen van (veld-) boeketten. Veel allergeen stuifmeel wordt verspreid 
door planten met onopvallende groenige aren, bloemetjes of trossen 
meeldraden zoals allerlei grassoorten, onkruiden en de bloesem van diverse 
bomen zoals de berk, cipres, els, hazelaar en plataan. In iets mindere mate geldt 



dit ook voor beuk (inclusief haagbeuk en hopbeuk), ceder, es, eik jeneverbes, 
liguster, tamme kastanje, thuja en taxus.  
Planten met allergenen die beter vermeden kunnen worden;  
• sterk allergenen planten zoals primula en ficus benjamini  
• sterk geurende planten zoals het fresia, hyacint en citroengeranium  
• planten met veel stuifmeel zoals bloeiende takken van berk of hazelaar  
• Wekelijks wordt stof van stengels en bladeren van kamerplanten gespoeld.  
• Planten met harige bladeren (geraniums of kaaps viooltjes) worden verwijderd  
• Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, 
worden na een maand verwijderd  
• Planten die bijen of wespen aantrekken zijn afwezig of worden verwijderd  
 
 
2.8 Dieren  
Dieren die een allergie kunnen oproepen zijn niet toegestaan op de bso. 
Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders. De 
groepsleiding ziet er op toe dat kinderen na contact met dieren hun handen 
wassen .  
Pedagogisch medewerkers zijn alert op het voorkomen dat kinderen door een 
dier gebeten of gekrabd worden. Bij bezoek aan dieren is er steeds voldoende 
begeleiding aanwezig. Als dieren gevoerd worden, let de pedagogisch 
medewerker op dat dit voorzichtig gebeurt .  
 


