
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

       Beleidsplan veiligheid en gezondheid 
 

 
      Peutergroep De Bevertjes Mei 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
januari 2018. 



  

 

 

 

Inhoudsopgave 

 

 

Hoofdstuk                 Pagina 

1 Inleiding 3 

2 Missie, visie en doel 4 

3 Grote risico's 5 

4 Omgang met kleine risico's 11 

5 Risico-inventarisatie 12 

6 Thema’s uitgelicht 16 
6.1 Grensoverschrijdend gedrag 16 
6.2 Vierogenprincipe 16 
6.3 Achterwachtregeling 17 

7 EHBO regeling 19 

8 Beleidscyclus 20 
8.1   Plan van aanpak 20 

9 Communicatie en afstemming intern en extern 22 

10 Ondersteuning en melding van klachten 23 
 

 



  

 

1 
Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kinderdagverblijf Robbedoes 

BV Heel. Dit beleidsplan is geschreven voor peutergroep  de Bevertjes in Beegden die 

onderdeel is van KDV Robbedoes . 

 Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie 

werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke 

werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen 

risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is 

geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van 

diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de 

huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en 

leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.  

 

Sonja Oitmann en Gerry van der Heijden zijn eindverantwoordelijke voor het 

beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed 

tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. 

Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, 

over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven 

over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of 

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

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

controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. 

 

  



  

 

2 
Missie, visie en doel 

 

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 

 

Visie: 

 

Peutergroep de Bevertjes,  staat 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.  

 

Doel: 

 

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

aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk 

voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid 

zijn:  

 

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s.  

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

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

 

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

onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.  

 



  

 

3 
Grote risico's  

 

 

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

kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We 

hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale 

veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben we de belangrijkste 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 waarvoor we maatregelen nemen 

verwijzen we naar bijlage 1 waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen die 

in juni 2017 is uitgevoerd. Zie bijlage 1 

 

 

Belangrijkste  grote risico’s op onze locaties van de dagopvang: 

 

Fysieke veiligheid 

- Vallen van hoogte 

- Verstikking 

- Vergiftiging 

- Verbranding 

- Beknelling 

 

Sociale veiligheid 

- Grensoverschrijdend gedrag 

- Kindermishandeling  

- Vermissing 

 

Gezondheid  

 

Meest voorkomende infecties zijn:  

 

_ Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij            

 luierverschonen = kruisbesmetting)  

_ Voedselinfectie of voedselvergiftiging  

_ Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)  

_ Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus 

_ in aanraking komen met ziektekiemen van ander kind door speeksel ( bv door    

 niezen, handen/speelgoed in de mond stoppen. 

 

 

 

Fysieke veiligheid 

 

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

grote risico’s: 

 

- Vallen van hoogte.  

 

Genomen maatregelen zijn : 

 

*  Kinderen mogen niet klimmen op meubels. 



  

 

* Kinderen wordt erop gewezen dat ze niet op meubels mogen staan omdat dit 

 gevaarlijk is 

* Speeltoestellen zijn zo beveiligd dat kinderen er veilig op kunnen spelen, ze 

 worden jaarlijks gekeurd.  

* Er is altijd toezicht op de kinderen zodat er direct kan worden ingegrepen  

 als een kind ergens opklimt of dreigt te vallen. 

* Ramen zijn voorzien van sluitingen die hoog zitten en die de kinderen niet zelf 

open krijgen. 

 

 

- Verstikking.  

 

Genomen maatregelen zijn: … 

 

* Er zijn geen gordijnen of koorden waar een kind in verstrikt kan raken. 

* Al het speelgoed wordt dagelijks gecontroleerd of er iets kapot is. Als het 

 kapot is wordt het meteen weggegooid. 

* Klein speelgoed wordt alleen gebruikt aan tafel, of als er geen baby's rond 

 kruipen. 

* Bij het eten is er altijd toezicht op de kinderen in verband met eventuele

 verslikking.  Er is altijd een EHBO-er op de locatie aanwezig. 

*  Kinderen wordt geleerd om niet alles in de mond te stoppen. 

 

 

 

- Vergiftiging.  

 

Genomen maatregelen zijn: … 

 

* Er staan geen tassen en spullen van leidsters of kinderen in de ruimte. 

 Kinderen kunnen niet bij de tassen komen. 

* Er zijn geen planten in de groep. 

*  Er zijn geen schoonmaakmiddelen in de groep, deze staan in een afgesloten 

  ruimte of kast en zijn hoog opgeborgen. 

*  Er zijn geen medicijnen bereikbaar voor kinderen, deze zijn opgeborgen in 

 een afgesloten ruimte en liggen hoog opgeborgen. 

* De buitenspeelruimtes zijn vrij van planten/struiken of bomen. 

 

 

 

- Verbranding. 

 

 

Genomen maatregelen zijn: … 

 

* Alle radiatoren zijn afgeschermd zodat een kind zich er niet aan kan 

 verbranden. 

* De keuken is afgesloten met een hekje, zodat kinderen er niet in kunnen. 

* Warme dranken zoals koffie en thee worden hoog weggezet zodat kinderen er 

 niet aan kunnen. 

* Kranen waar kinderen bij kunnen , zijn voorzien van warmteregelaar en staan 

 lauw afgestemd. 

* Er zijn geen kaarsjes etc op de groep, tijdens verjaardagen worden deze wel 

 gebruikt maar onder begeleiding worden ze meteen weer uitgeblazen. 

* Kinderen worden in de zomer  uit de zon gehouden. Ze worden goed 

 ingesmeerd en spelen onder de parasol of in de schaduw als het heet is. 



  

 

 

 

 

- Beknelling.  

 

 

 Genomen maatregelen zijn: … 

 

* Kinderen worden goed in de gaten gehouden met spelen, als ze ergens vast 

 zitten wordt er meteen ingegrepen. 

* Alle meubilair wordt dagelijks gecontroleerd, als iets kapot is, wordt dit meteen 

 weggehaald zodat kinderen hier niet tussen kunnen komen. 

* Speelgoed en speeltoestellen worden gecontroleerd en toestellen gekeurd. 

 Op deze manier wordt er snel gezien als het gevaarlijk is. 

* Kinderen wordt geleerd om nergens op te klimmen zodat ze niet tussen een 

 hekwerk bekneld kunnen raken, Ze worden met buiten spelen, steeds in de 

 gaten gehouden. Er wordt meteen gereageerd als een kind op het hekwerk 

 klimt. 

 

 

 

Sociale veiligheid 

 

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

grote risico’s: 

 

- Grensoverschrijdend gedrag.  

 

Genomen maatregelen zijn: 

 

* Kinderen wordt geleerd dat ze moeten zeggen als ze iets niet leuk vinden. Dit

 wordt ook vertaald naar andere kinderen bv leidster zegt: "volgens mij vindt J 

 dit niet leuk , als hij dit niet leuk vindt moet je stoppen". 

* Er wordt in de groep ingegrepen als kinderen andere kinderen betasten of 

 kussen indien dit op een grensoverschrijdende manier gebeurd.  

* In het team wordt hierover gepraat, als leidsters grensoverschrijdend gedrag 

 vertonen dan moeten ze dit naar elkaar uitspreken. Lukt dit niet persoonlijk 

 dan moeten ze dit met de leidinggevenden bespreken. 

* Grensoverschrijdend gedrag van kinderen wordt altijd met de ouders terug 

 gekoppeld, zodat ouders hiervan op de hoogte zijn en dit thuis ook in de gaten 

  kunnen houden.  

*  Het 4 ogenprincipe wordt nageleefd dus er is nooit iemand helemaal alleen op 

 de groep. Grensoverschrijdend gedrag, door groepsleidsters,kan dus altijd 

door anderen worden opgemerkt. Alle leidsters hebben de verplichting om dit 

te melden als het gesignaleerd wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

- Kindermishandeling.  

 

 

Genomen maatregelen zijn: 

 

* Kinderen wordt geleerd, dat ze niet mogen slaan,schoppen, knijpen , bijten  

 etc. Doen ze dit toch dan wordt er acuut ingegrepen en wordt het kind verteld 

 dat dit niet kan. 

* Kinderen die agressief zijn naar andere kinderen of leidsters, worden extra in 

 de gaten gehouden en direct aangepakt als er iets gebeurd. Er wordt een 

 passende straf gegeven, bv in de hoek staan of op een stoeltje blijven zitten. 

 Kinderen moeten achteraf altijd sorry zeggen tegen het andere kind of tegen 

 de leidster. 

* Als kinderen agressief zijn dan wordt dit altijd met de ouders terug besproken. 

* Als volwassenen, kinderen mishandelen dan zijn collega's verplicht om dit te 

 melden aan de leidinggevenden. Deze gaan een gesprek aan met de 

 betreffende leidster en indien nodig worden er maatregelen genomen. 

* De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt gehanteerd en we 

 handelen bij vermoeden van mishandeling volgens deze meldcode. De code 

 is bij alle leidsters bekend en ze zijn verplicht om zich hieraan te houden. 

*  In het team komt dit onderwerp ook geregeld terug en als er vermoedens zijn, 

 worden deze eerst in het team besproken voordat er verdere maatregelen 

 worden genomen. 

* Leidinggevenden ondernemen altijd actie als er sprake is van 

kindermishandeling. Zij volgen hierin de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

 

 

 

- Vermissing.  

 

 

Genomen maatregelen zijn: 

 

* Kinderen kunnen niet zelf uit de groepsruimte . Deze is voorzien van een 

 hekje en een deur, die de kinderen niet zelf open krijgen. Of de deur is op slot 

 gedurende de tijd dat er kinderen zijn.  

* Kinderen gaan onder begeleiding buiten spelen. Ze spelen in een afgesloten 

 buitenruimte met een hekwerk waar ze niet uit kunnen komen. Er is altijd 

 toezicht buiten. 

* Als ze gaan wandelen dan is er altijd voldoende begeleiding en zitten de 

 jongste kinderen in de bolderkar. Op deze manier is er overzicht. Kinderen 

 worden geregeld geteld. 

* Als een kind vermist wordt dan worden ouders meteen gebeld en wordt er 

 meteen gezocht. Indien nodig wordt de politie ingeschakeld. 

 

 

Voor verdere maatregelen verwijzen we naar onze huisregels. Zie bijlage 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Gezondheid  

 

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

risico’s:   

 

- Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier 

 verschonen = kruisbesmetting) 

_ Voedselinfectie of voedselvergiftiging 

_ Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)  

_ Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus) 

_ In aanraking komen met ziektekiemen van een ander kind. 

 

 Bij de Bevertjes in Beegden is de kans op kruisbesmetting heel groot. Het 

verschoonmeubel heeft geen direct waterpunt. De leidsters wassen hun handen bij 

het keukenblokje. Dit vergroot de kans op kruisbesmetting. 

 

Genomen actie: 

 

Met school contact gehad over gebruik van de keuken in de lerarenkamer. Er kan hier 

’s morgens al drinken klaar worden gezet en er kan worden afgewassen. Het fruit van 

de kinderen kan aan tafel worden bereid. Op deze manier hoeven ze niet bij het 

keukentje voedsel te bereiden of af te wassen. Ook hebben we er nu een flesje met 

alcohol 70 % staan. Hier kan alles mee ontsmet worden indien er toch gebruik moet 

worden gemaakt van het keukenblok. 

 

 

 

 

 

Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de 

volgende manieren:.  

 

Verspreiding via de lucht:  

 

- Hoest- nies discipline, dit wordt kinderen al vroeg geleerd, hand voor de mond met 

hoesten/niezen 

- ventileren en luchten , dit gebeurt elke dag in alle ruimtes 

 

Verspreiding via de handen:  

 

- Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier 

- Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden  

- handschoenen dragen met verschonen van kinderen met diarree 

- Handen wassen voor en na het eten en als we buiten hebben gespeeld 

- Leidsters wassen altijd handen na verschonen en met bereiden van voedsel 

- Handen wassen na toiletgebruik of potje 

 

Via voedsel en water:  

 

- Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid  

- voedsel staat indien nodig in koelkast 

- Bereiding van voedsel volgens voorschrift 

- Altijd controleren op datum of iets nog goed is 

- Melk niet lang uit de koeling 

 

Via oppervlakken (speelgoed):  



  

 

 

- goede schoonmaak van de ruimte, vloeren, deuren etc 

- wekelijks schoonmaak van speelgoed 

- Schoonmaken meubilair na gebruik 

 

 

 

Voor verdere maatregelen verwijzen we naar onze hygieneregels.  Zie bijlage 3 



  

 

4 
Omgang met kleine risico's 

 

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

Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van bijvoorbeeld niet schoon of 

ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen 

uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen grote 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 de motorische vaardigheden 

• 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 een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge 

kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen, maar wel zelf hun luier weg 

mogen gooien.  

 

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen, zijn terug te vinden in de 

huisregels en hygieneregels in de bijlagen 2 en 3.  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. 

 



  

 

5 
Risico-inventarisatie 

 

 

In de periode Januari 2017 tot januari 2018  hebben we de risico-inventarisatie 

veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we 

de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in 

hoofdstuk 3. In bijlage 1 zijn de uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te vinden, 

evenals het hieruit volgende actieplan. Vanaf volgend jaar zullen we de risico’s op een 

andere wijze in kaart brengen, namelijk aan de hand van de QuickScans in de nieuwe 

Risicomonitor. 

 

Uit de notulen van 18-1-2018 

 

Beleidsplan veiligheid en gezondheid  

 

Het beleidsplan is door iedereen thuis gelezen en wordt besproken, alles is voor 

iedereen duidelijk . Het staat ook op de site, zodat iedereen het nog eens kan 

nalezen. Dit beleidsplan is nu bij iedereen bekend. We gaan ervan uit dat iedereen 

ook handelt naar dit plan. De risico’s zoals beschreven zijn duidelijk en er wordt 

dagelijks op gelet dat er geen onveilige situaties zijn. We herkennen dingen die 

onveilig zijn en doen er gelijk iets aan. Er wordt speelgoed dat kapot is weg gepakt.  

Iedereen gaat  op de groep een quickscan maken. We nemen de groepsregels als 

uitgangspunt. Als er regels zijn die aangepast moeten worden dan wordt dit aan Sonja 

door gegeven, zij verandert deze regels dan. De regels moeten ervoor zorgen dat er 

geen ernstige ongelukken gebeuren dus ben heel kritisch . Loop door de groep en 

bekijk alles vanuit alle perspectieven. Bekijk alles op kindhoogte en ben alert op 

situaties die gevaarlijk kunnen worden. 

In het volgende team bespreken we alles terug en evalueren we onze bevindingen.  

 

Uit de notulen van 14 -6-2018 

 

Beleid veiligheid en gezondheid: 

We hebben vorige team uitleg gehad over het nieuwe beleidsplan. 

Toen werd afgesproken dat we een quickscan zouden gaan doen. De afgelopen 

periode heeft iedereen de groepsregels per groep eens goed bekeken . Een aantal 

groepsregels zijn aangepast en gewijzigd. Iedereen heeft dit gedaan voor de 

groep(en) waarop je werkt. Op deze manier zijn we weer eens bewust geworden van 

de risico’s die er zijn en hoe we deze dmv de groepsregels kunnen voorkomen. Sonja 

gaat deze groepsregels aanpassen en op de site zetten. Iedereen heeft de gevaren 

die in het beleidplan veiligheid en gezondheid staan nog eens bekeken op de groep. 

Door wat dingen aan te passen zijn de risico’s in kaart gebracht en weer verkleind. Dit 

blijven we steeds doen zodat we alert blijven op alle punten. Mochten er tussendoor 

nog regels veranderen of bijkomen dan kan dit bij Sonja gemeld worden. 

 

 

 

Uit de notulen van januari en mei 2019: 

 

Bij de Bevertjes hebben zich geen grote dingen  voorgedaan. Alles wordt steeds 

gecontroleerd en kapotte dingen worden vervangen. De groepsregels zijn nog steeds 

hetzelfde en zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen. Het 

verschoonmeubel is van de groepsruimte naar de gang verplaatst omdat het vanwege 



  

 

hygiene te dicht bij de keuken stond en om kruisbesmetting te voorkomen is het 

verplaatst. Dit werk prima. Verder zijn er geen aanpassingen gedaan.  

 

 

In mei 2019 hebben we een quickscan uitgevoerd en hebben alle meubels, speelgoed 

en ruimten goed gecontroleerd op gebreken. Wat stuk was is gemaakt of vervangen . 

De groepsregels zijn opnieuw gecontroleerd en deze waren nog prima. 

 

 

Aanvulling 2020: Corona periode 

 

In maart 2020 hebben we aanpassingen gedaan in het beleid veiligheid en 

gezondheid. Dit ivm de coronamaatregelen van het RIVM. 

We hebben vanaf maart alle regels van het RIVM opgevolgd.  

De peutergroep is gesloten geweest van half maart tot half mei.  

 

Vanaf half mei zijn alle kinderen weer gekomen met inachtneming van alle regels 

volgens het RIVM. 

We hebben de maatregelen en protocollen van het RIVM steeds aan ouders door 

gemaild zodat ze op de hoogte waren van de stand van zaken wat betreft corona. Ook 

wisten ze zo wat de regels waren en wanneer een kind niet mocht komen of 

opgehaald moest worden. 

 

We hebben de volgende regels op de groep aangepast: 

 

Ouders mogen niet meer in de groep komen. Kinderen worden tot aan de deur 

gebracht en daar ook opgehaald. Als het te druk wordt kunnen kinderen via de tuin 

naar binnen maar ouders mogen maar tot aan de deur komen. Ouders zorgen zelf 

voor voldoende afstand tot elkaar en wachten in een rij  totdat de kinderen ontvangen 

kunnen worden.  

 

Groepsleiding houdt 1,5 m afstand tot elkaar en tot ouders. 

 

Er zijn geen stagiaires/vrijwilligsters op de groep. Update: Vanaf juni zijn de stagiaires 

en vrijwilligster weer aanwezig.  

 

Er wordt geregeld een desinfectie ronde gedaan, alle klinken, deuren etc worden met 

desinfectie middel ontsmet. Er worden lijsten bij gehouden wie hier per dag 

verantwoordelijk voor is zodat het niet vergeten wordt. 

 

Fruit wordt thuis gesneden en in bakjes meegegeven zodat groepsleiding dit niet hoeft 

aan te raken.  

 

Er worden overal brieven opgehangen voor ouders zodat ze herinnerd worden aan de 

regels van het RIVM . Deze regels hangen op de buitendeuren. 

 

Kinderen met koorts of klachten mbt corona worden geweerd. Hier volgen we heel 

nauw de regels van het RIVM. 

 

Groepsleiding met klachten, hoesten, koorts blijven thuis en wachten totdat de 

klachten over zijn. Ze laten zich testen in twijfelgevallen.  

 

 

 

 

 



  

 

Deze regels zijn met ouders gecommuniceerd: 

 

• Brengen 8.15 uur en ophalen 11.45 uur bij de poort 
• Ouders brengen en halen kinderen alleen 
• Ouders zorgen zelf dat ze 1,5 meter afstand houden van elkaar 
• Ouders mogen niet naar binnen, ook niet met een verjaardag 
• Geen gezamenlijke afsluiting 
• Overdracht en vragen via de telefoon of mail 
• KIJK overdrachten vinden plaats via telefoon of videobellen 
• Fruit geschild meegeven in bakje voorzien van de naam  
• Kinderen die ziek of verkouden zijn, blijven thuis. 
• Ouders moeten altijd bereikbaar zijn omdat er gebeld kan worden als het kind ziek 

wordt en opgehaald moet worden 
• Lees het protocol in de bijlage heel goed door, hier staan belangrijke regels in waar 

wij ons aan moeten houden. 

 

 

Op onze site staat het protocol van het RIVM zodat ouders dit nog een keer kunnen 

lezen. Ze hebben dit ook per mail ontvangen. 

 

 

We houden via de mail, app en telefonisch contact met ouders zodat we steeds van 

alles op de hoogte zijn. Kinderen die ziek zijn worden geweerd en als ze bij ons ziek 

worden, dienen ze direct te worden opgehaald. 

 

Kinderen die altijd verkouden zijn of hooikoorts hebben mogen wel komen als ze een 

snotneus hebben,  maar moeten dan wel een coronatest hebben gedaan. Als de 

uitslag negatief is dan mogen ze ondanks deze klachten toch komen.  

 

Als ouders klachten hebben, mogen ze de kinderen niet brengen en als er meer 

zieken zijn en een gezin dan mogen broertjes en zusjes ook niet komen. 

 

 

De regels rondom corona worden steeds aangepast. We gaan niet alle regels in dit 

beleid steeds aanpassen. We zorgen steeds dat we de laatste regels volgens het 

RIVM volgen. Dit wordt ook steeds met ouders gecommuniceerd. De regels blijven 

van kracht totdat er een versoepeling komt bv als er een vaccin is of omdat het RIVM 

dit adviseert.  

 

 

Aanvulling mei 2021 Coronaregels: 

 

De coronaregels van 2020 zijn nog steeds van toepassing. De regels van het RIVM 

worden nog steeds strikt nageleefd volgens de laatste informatie die we steeds 

ontvangen. We maken steeds gebruik van de meest recente beslisboom van het 

RIVM om te beslissen of kinderen mogen komen of niet of dat ze opgehaald moeten 

worden. Kinderen met klachten en koorts worden geweerd. Als er iemand positief 

getest is, wordt er contact opgenomen met de GGD en volgen we de protocollen die 

zij ons geven. Ouders worden steeds via de mail op de hoogte gehouden van de 

regels omtrent corona. 

 

Medewerkers  zullen zich vanaf mei 2021, twee keer per week, preventief zelf gaan 

testen met de testen die we van de overheid hebben ontvangen. Op deze manier 



  

 

kunnen we er vroeg bij zijn als er iemand positief is. Medewerkers komen niet werken 

als ze klachten hebben en laten zich dan via de GGD testen. Medewerkers ontvangen 

steeds een mail met de laatste regels van het RIVM. Medewerkers dragen 

mondkapjes bij het ontvangen van kinderen en als kinderen worden opgehaald. 

Ouders mogen niet in de groep komen maar dragen op de gang ook een mondkapje. 

 

 

Voor de rest is er qua veiligheid en gezondheid niks aangepast. Alle regels omtrent 

veiligheid en gezondheid worden steeds nageleefd. Spullen die kapot zijn worden 

vervangen of gemaakt . Er worden op de groep extra hygiënemaatregelen getroffen 

ivm de corona. De klinken van deuren en handgrepen etc  worden elke dag extra 

gedesinfecteerd .  

 



  

 

6 
Thema’s uitgelicht 

 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag 
 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme 

impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit 

thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen 

genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als 

we merken dat het toch gebeurt: 

 

• Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om 

zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te 

spreken. 

• De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. 

• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt 

geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en 

waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en 

ongepast gedrag is.  

• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven 

als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te 

maken op momenten dat dit nodig is. 

 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen: 

 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring). 

• We werken met een vier-ogenbeleid. 

• Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid 

• Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd. 

• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet 

goed wordt nageleefd. 

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

ander kind mishandelt. 

• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een 

kind een ander kind mishandelt. 

• Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als 

kindermishandeling. 

• Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden 

van kindermishandeling. 

 

 

6.2 Vierogenprincipe 
 

Op de dagopvang (0-4 jaar) is het wettelijk verplicht het vierogen-principe toe te 

passen. Dit vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op 

grensoverschrijdend gedrag. Vanuit de wet wordt geëist dat de opvang zodanig wordt 

georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in 

opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend 

kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere 



  

 

volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt 

beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf 

of een peuterspeelzaal gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen 

terugtrekken met een kind. 

 

De opvang bij de peutergroep is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, 

pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn 

of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord 

kan worden door een andere volwassene. 

 

Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan: 

 

 Vier ogen principe Bevertjes in Beegden: 

 

 

Vanaf 1 juli 2013 is het vierogenprincipe in werking getreden. Dit houdt in dat altijd 

een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. 

Een beroepskracht mag alleen op de groep staan, zolang maar op elk moment een 

andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te kijken of luisteren. Het 

vierogenprincipe geldt alleen voor de dagopvang en peutergroep. 

 

Bij de Bevertjes is de de regeling als volgt: 

 

Als er meer dan 8 kinderen zijn dan zullen er altijd 2 beroepskrachten aanwezig zijn. 

 

Zijn er 8 kinderen of minder dan zal de vaste beroepskracht ondersteund worden door 

een stagiaire of een vrijwilligster, die samen met de beroepskracht begint en eindigt. 

Alle kinderen komen tegelijk en gaan ook tegelijk ,dus gedurende de hele 

aanwezigheid  van de kinderen zijn er minimaal 2 personen aanwezig. 

 

De groepsruimte ligt in de school van Beegden , dus de leerkrachten van school 

kunnen ook meekijken in de groep. De deuren zijn voorzien van een raam zodat 

iedereen elk moment naar binnen kan kijken. 

 

 

 

 

 

6.3 Achterwachtregeling 
 

Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk: 

 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de 

BKR. Een medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de 

locatie aanwezig. 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR 

voldaan (drie-uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie 

aanwezig. 

 

 

 

 

 

 



  

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

 

Alle leerkrachten van de school kunnen achterwacht zijn in geval van nood. De 

peutergroep zit in de school en is alleen geopend tijdens schoolweken.  

In geval van nood kan er altijd een beroep worden gedaan op de collega’s van Heel. 

Er kan altijd iemand binnen 10 minuten in Beegden zijn. 

   

                                                     

 

                                                     



  

 

7 
EHBO regeling 

 

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

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

kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze 

locatie hebben de volgende medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor 

kinder-EHBO: 

 

Christine Gort                       10-4-2003 

Yvonne Maat                         31-3-2018 

Femke                                   Gaat haar EHBO nog halen in 2019. 

 

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut: 

 

Het Oranje kruis . 

 

                                    

 

Op de volgende manier zorgen we ervoor dat ten alle tijden een medewerker 

aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO: 

 

_ De roosters worden zo gemaakt dat er altijd iemand met een geldig EHBO 

 certificaat op de groep staat . 

 

 

We hebben verder afspraken met een huisarts dat ,als er iets gebeurt met een kind, 

we altijd daar terecht kunnen. Ook met een kind, die niet bij die huisarts is 

ingeschreven. Als we het kind niet kunnen vervoeren zal de huisarts naar ons toe 

komen. 

Ouders worden altijd ingelicht als er iets met een kind gebeurd is of als een kind ziek 

is. Zij kunnen dan zelf beslissen of ze het kind komen ophalen ,of zorgen dat iemand 

anders het kind ophaalt. In ons ziekteprotocol, staan de regels die wij hiervoor 

hanteren.  



  

 

8 
Beleidscyclus  

 

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een 

teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan 

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 maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide 

plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de 

evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 

 

8.1   Plan van aanpak 
 

 

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

aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er 

een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te 

verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn : 

 

Alle punten uit de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid, dienen steeds te 

worden gecontroleerd. Om de veiligheid en gezondheid steeds optimaal te houden, 

dienen alle huisregels en hygieneregels steeds nageleefd te worden. Zie bijlagen 2 en 

3. 

 

Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar bijlage 1, 2 

en 3. 

 

 

Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een 

veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we elke twee 

maanden de genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. 

Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid hierop aangepast. 

 

In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een 

positief effect hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid: 

 

- Meubilair anders neergezet zodat kinderen zich niet kunnen bezeren. 

- Matten anders neergelegd omdat dit ging schuiven.  

 

Actie ondernomen mbt tot kruisbesmetting bij verschoonmeubel. Er  is geen waterpunt 

en de handen worden bij keukenblok gewassen.  

 

Genomen actie: 

 

Met school contact gehad over gebruik van de keuken in de lerarenkamer. Er kan hier 

’s morgens al drinken klaar worden gezet en er kan worden afgewassen. Het fruit van 

de kinderen kan aan tafel worden bereid. OP deze manier hoeven ze niet bij het 

keukentje voedsel te bereiden of af te wassen. Ook hebben we er nu een flesje met 



  

 

alcohol 70 % staan. Hier kan alles mee ontsmet worden indien er toch gebruik moet 

worden gemaakt van het keukenblok. 

 

 



  

 

9 
Communicatie en afstemming intern en extern  

 

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 allen een actieve rol hierin. Wanneer een 

nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide 

introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, 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 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. 

  



  

 

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.  

 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de 

medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het 

uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover 

kan de ouder vinden op onze site onder balkje " algemene informatie" , zie  icoontje 

"klachtenreglement". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Bijlage 1 
 
 
Voor deze bijlage wordt verwezen naar de risico-inventarisatielijsten die aanwezig zijn 

op alle drie de groepen. Deze lijsten zijn van de stichting consument en veiligheid en 

worden onderverdeeld in: 

 

• Veiligheidsmanagement , methode voor kinderdagverblijven. 

• Gezondheidsmanagement, methode voor kinderdagverblijven. 

 

 

 

Het zijn lijsten die gebruikt worden op de groepen om de veiligheidsrisico’s en 

gezondheidsrisico’s in beeld te brengen .  

Deze lijsten worden jaarlijks ingevuld op alle groepen. Op de risico’s die hieruit komen 

wordt een actieplan gemaakt. Ons actieplan is , het naleven van alle huisregels en 

hygiëneregels. Als iedereen zich aan deze regels houdt, dan is de kans op grote 

risico’s erg klein. De huisregels zijn in bijlage 2 te vinden. De hygiëneregels staan in 

bijlage 3. 

 

De lijsten zijn op te vragen op alle groepen en zitten in de GGD klapper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Bijlage 2 

 

Huisregels peutergroep Bevertjes: 

 

 

 

Algemene regels: 

 

• Kinderen dienen op de dagen en tijden  te komen die in het contract 
vermeld staan. Mocht hiervan worden afgeweken dan dient dit van 
tevoren met de groepsleiding te worden overlegd. 

• Als een kind ziek is kunnen deze uren niet op een andere dag worden 
ingehaald.  

• Als een kind een dag niet kan komen, mag deze dag een andere keer die 
week worden ingehaald, indien de groepsgrootte dit toelaat. 

• Vakanties kunnen niet worden ingehaald. 

• Kinderen brengen hun eigen luiers mee, deze dienen per dag in hun tas te 
worden meegegeven.  

• Reservekleding per dag in de tas stoppen. 

• In de winter bij vies weer, is het prettig om kinderen slofjes of 
gymschoentjes  mee te geven, zodat de vloer niet vies en nat wordt. Deze 
kunnen op de gang al worden aangetrokken zodat de kinderen de vieze 
schoenen op de gang kunnen laten staan. 

• Ouders dienen goed hun voeten te vegen in de gang en bij vies en nat 
weer, op te letten dat ze niet met vieze schoenen de groepsruimte 
betreden. Dit vanwege de hygiene voor de kinderen. 

 

Regels bij het brengen en halen: 

 

•        Kinderen worden door de ouders tot binnen in de groepsruimte gebracht. 

•        Ouders helpen kinderen met jas uitdoen en tas uitpakken. 

•        Ouders zijn zelf verantwoordelijk als kinderen al naar buiten rennen en  

       ouders staan nog binnen te praten. 

•        Fietsen en wandelwagens worden niet vlak bij de deur gezet, maar op  

       veilige  afstand er vandaan, zodat kinderen er niet over kunnen vallen. 

•       Wandelwagens dienen niet in de gang te staan. 

•       Kinderen dienen reservekleding mee te brengen. 

•       Het kind dient tijdig afgemeld te worden als het niet komt of ziek is. 

•       Deze dag kan niet worden ingehaald. 

•       Kinderen mogen alleen fruit/groenten meenemen.  

 

Regels in de gang: 

 

• Alle jassen en tassen worden netjes opgehangen, of neergezet bij hun naam. 

• Op de gang wordt niet wild gedaan en niet gerend. 

• Kinderen mogen niet aan andermans spullen komen. 

• Er mogen geen kinderwagens in de gang staan. 

• Er mogen geen blokkades voor de deur staan, de doorgang moet ten allen 
tijden vrij zijn. 

• Kinderen mogen niet alleen op de gang komen, alleen onder begeleiding van 
een volwassene. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Regels in de groepsruimten: 

 

• Speelgoed wordt tussendoor regelmatig samen met de kinderen opgeruimd. 

• Als kinderen met iets anders willen spelen dan worden de andere materialen 
eerst opgeruimd. 

• Er wordt niet met speelgoed gegooid. 

• Er wordt  niet gerend in de groep. 

• Kinderen mogen niet op de tafels en stoelen klimmen of er op gaan staan. 

• Er wordt niet geduwd of geschopt naar elkaar 

• De duplo en blokken moeten op de speelmat blijven en niet door de hele 
ruimte worden gegooid. 

• Speelgoed wordt netjes op de plaats gezet en niet overal neergegooid. 

• Er wordt niet met de bal binnengespeeld. 

• Kinderen mogen geen andere kinderen optillen. 

• Er mogen geen speelgoed of andere spullen voor de nooduitgang staan, deze 
moet ten allen tijden vrij zijn. 

• Speelgoed bij het opruimen steeds controleren op defecten. 

 

 

 

Regels op de badkamer: 

 

• Kinderen moeten eerst toestemming vragen om naar de badkamer te gaan. 

• Er mag niemand op de verschoontafel komen als er geen groepsleiding bij is. 

• De leidster blijft altijd voor de verschoontafel staan zodat het kind er niet kan 
afvallen. 

• Kinderen mogen niet zomaar met de kraan spelen, alleen gebruiken om 
handen te wassen. 

• Kinderen mogen geen reservekleren uit het meubel halen. 

• Kinderen mogen niet staan op het verschoonmeubel, er kan liggend en zittend 
verschoond worden. 

• Kinderen moeten na het wc gebruik de handen wassen 

• De verschoonspullen en medicijnen, zalf etc, staat hoog opgeborgen, buiten 
het bereik van de kinderen. 

• Vieze luiers worden meteen in de afvalbak gegooid. 

• Kinderen mogen niet spelen op de badkamer of wc 

• De groepsleiding wast altijd de handen na het verschonen. 

• Na iedere verschoning het kussen desinfekteren. 

• Er staan geen toiletborstels op de wc. 

 

 

 

 

Regels in de keuken : 

 

• Kinderen mogen niet in de keuken komen.Wel met begeleiding om te 
verschonen en hun handen te wassen. 

• Waterkoker, koffiezetapparaat etc. dienen hoog te staan buiten het bereik van 
kinderen, ook al mogen ze niet in de keuken komen. 

• Alle scherpe voorwerpen hoog opbergen. 

• Poetsmiddelen hoog opbergen. 

 

 

 

Regels buiten: 

 

• Binnen de omheining mogen de kinderen vrij spelen. 



  

 

• Er mag niet op de omheining geklommen worden. 

• De poort dient altijd afgesloten te zijn als kinderen buiten vrij spelen. 

• Er dient altijd toezicht te zijn buiten. 

• Kinderen mogen nooit zelf naar buiten gaan, eerst toestemming vragen aan de 
leiding. 

• Er mag niet gegooid worden met speelgoed of met zand of stenen. 

• Er mag niets over het hek gegooid worden. 

• Als het badje opstaat dient er altijd een leiding vlak naast te zitten om iedereen 
in de gaten te houden. 

• Tijdens het wandelen moeten kinderen altijd bij de leiding blijven dus niet 
vooruit rennen. 

• Kinderen mogen geen stokken of andere dingen meenemen. 

• Opletten dat er geen auto’s om de bochten komen aanrijden, kinderen goed bij 
elkaar houden. Bij activiteiten buiten moeten kinderen zich vast houden aan 
het wandeltouw. 

• Buitenruimte elke dag controleren op zwerfvuil en hout etc. alles wegpakken 
voor kinderen buiten gaan spelen. 

• Zandbak altijd met deksel of zeil bedekken zodat er geen vuil in kan komen. 

• Buitenspeelgoed elke keer opnieuw controleren op defecten, voor het wordt 
gebruikt. 

• Bij zon, kinderen insmeren met een hoge factor zonnecreme.   Bij heel heet   

    weer, niet te lang buiten spelen of goed in de schaduw blijven. 

•  Ouders komen niet eerder dan 5 minuten van tevoren naar de groep toe. Ze 
gaan niet buiten bij het hek staan als kinderen buiten spelen want dan gaan de 
kinderen naar de ouders toe en spelen ze niet meer. 

• Er  wordt altijd een liedje gezongen als de kinderen naar binnen gaan. Dit is 
voor hun een teken dat ze in de rij moeten gaan staan. 

 

 

 

Regels bij het fruit eten: 

 

• Iedereen blijft aan tafel zitten tot alle kinderen klaar zijn. 

• Drinken doen we na het eten, dus niet tegelijkertijd. 

• Met de mondjes dicht eten, en hand voor de mond bij het hoesten. 

• Handen worden gewassen voor en na het eten. 

• Speciaal eten wordt door ouders zelf meegegeven. 

• Er wordt niet gesnoept, als er iemand trakteert, hou hier dan rekening mee. 

• Kinderen mogen niet aan elkaar zitten tijden het eten. 

• Mondje leegeten voordat er een nieuw stukje fruit wordt gepakt. 

• Met verjaardagen mag alleen een gezonde traktatie worden getrakteerd. Liefst 
iets van fruit of groente.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Bijlage 3 
 
 

Protocol Voeding en hygiene 
Kinderdagverblijf Robbedoes, dagopvang. 
 

Inhoud 

 

1. Handen wassen; kinderen 

2. Handen wassen; leiding 

3. Wondjes/wondverzorging 

4. Niezen  

5. Verschonen  

6. Voeding  

7. Gebruik en schoonmaken spenen (fles- en fopspenen) 

8. Verschonen van bedden en slaapzakken 

9. Speelgoed  

10. Neussnuiten zakdoeken 

11. Gebruik washandjes 

12. Verkleedkleding en knuffels 

13. Spelen met water/zwembadjes 

14. Binnenmilieu 

15. Buitenmilieu 

16. Medicijnverstrekking 

17. Dieren  

18. Schoonmaken 

 

1. Handen wassen; kinderen 

• Er wordt voor gezorgd dat kinderen schone handen hebben voordat 

ze gaan eten.  

• Kinderen wassen hun handen of de handen worden schoongemaakt 

aan tafel met  

een washand. 

• Aan kinderen wordt geleerd dat ze hun handen wassen en drogen 

na toiletgebruik. 

 

2. Handen wassen; leiding 

• Direct na het verschonen worden de handen schoongemaakt met 

desinfecterende gel. Na een verschoonronde worden de handen 

gewassen. 

• Handen worden gewassen na contact met lichaamsvochten zoals 

speeksel, snot,  

braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed. 

• Handen worden gewassen na contact met vuile was of afval. 

• Handen worden gewassen voor het aanraken van voedsel. 

• Handen worden gewassen voor het eten of helpen met eten. 

• Handen worden gewassen voor wondverzorging. 

• Handen worden gewassen voor het aanbrengen van zalf of crème. 

• Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten, indien 

deze vies zijn. 

• Handen worden gewassen na toiletgebruik. 

 

 

 



  

 

3. Wondjes/wondverzorging 

 

• Er wordt voorkomen dat een kind met een koortslip anderen zoent. 

• Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken gedept, met bv. een 

wattenstaafje.  

• Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt (zo 

mogelijk) gereinigd voordat andere kinderen het gebruiken. 

• Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra 

aandacht aan  

handhygiëne besteed. 

• Handen worden gewassen voor en na wondverzorging. 

 

4. Niezen en hoesten 

• Er wordt de kinderen aangeleerd om de hand voor de mond te doen 

als ze moeten  

niezen en/of hoesten.  

• De leiding schat in of het kind de handen moet wassen na het 

niezen en/of hoesten. 

 

5. Verschonen 

• Het aankleedkussen wordt vervangen zodra het tijk beschadigingen 

vertoont. 

• Na het verschonen wordt het aankleedkussen schoongemaakt met 

alcohol en  

desinfectiemiddel in de plantenspuit.  

• Poepluiers worden in een afgesloten luieremmer gedaan. 

• De leiding zorgt ervoor dat kinderen niet met het potje spelen 

• Het potje wordt meteen na gebruik gereinigd met allesreiniger. 

• Handen worden gewassen voor en na het aanbrengen van 

zalf/crèmes (bijvoorbeeld Sudocrème). 

 

6. Voeding 

• De houdbaarheidsdatum van producten wordt voor ieder gebruik 

gecontroleerd. 

• Op alle potten en pakken wordt de datum genoteerd wanneer deze 

geopend zijn. 

• Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de 

koelkast zijn geweest  

worden weggegooid. 

• Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de 

koelkast  

opgeborgen. 

• Gekoelde producten worden onder de 7˚C bewaard. 

• Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald. 

• Ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen 

mee te nemen die langer dan 30 minuten buiten de koelkast zijn 

geweest. 

• Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen. 

 

7. Gebruik en schoonmaken spenen (fopspenen) 

• Fopspenen worden door de kinderen zelf meegebracht. 

• Fopspenen worden apart in eigen bakjes van het kind opgeborgen.  

 

8. Verschonen van bedden, gebruik hoofdluier en slaapzakken 

 

Niet van toepassing 

 

9. Speelgoed 



  

 

• De leiding vervangt beschadigd speelgoed direct. 

• Speelgoed voor binnen en voor buiten wordt gescheiden gebruikt. 

• Speelgoed wordt in afgesloten kasten opgeborgen of de open kasten 

met speelgoed zijn stofvrij. 

• Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd.  

 

10. Neussnuiten, gebruik van de zakdoek 

• We gebruiken voor het neussnuiten papieren zakdoekjes. 

Het gebruik is eenmalig. 

 

 

11. Gebruik van washandjes 

• Washanden worden één keer gebruikt en gaan dan de was in. 

Washanden met bloed worden eerst uitgespoeld voor het gewassen 

wordt. 

 

12. Verkleedkleding en knuffels 

• Verkleedkleren en knuffels worden maandelijks gewassen. Dit wordt 

afgevinkt op een schoonmaaklijst. 

• Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de 

kleren extra  

gewassen 

• De verkleedkleren worden op 60˚C gewassen of verkleedkleren die 

op 40˚C  

gewassen worden, worden na het wassen in de droger gedroogd. 

• Knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks op 60˚C 

gewassen. 

 

13. Spelen met water/zwembadjes  

• Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden zwemluiers 

gebruikt. 

• Wanneer het badje niet gebruikt wordt, wordt deze droog 

opgeborgen. 

• Het water wordt dagelijks verschoond. 

• Het water wordt na tussentijdse vervuiling (door bijvoorbeeld 

vogelpoep) gedurende de dag ververst. 

• Voor gebruik in het badje wordt het juiste speelgoed gekozen. 

• De leiding ziet er op toe dat kinderen niet eten of drinken in het 

zwembadje. 

 

14. Binnenmilieu 

• Er wordt extra geventileerd tijdens bewegingsspelletjes. 

• Gedurende de nacht wordt geventileerd. 

• Ramen of ventilatieroosters zijn geopend. 

• De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en is in de 

verblijfsruimte niet lager dan 17˚C. 

• De temperatuur in de verblijfsruimte wordt op 20°C ingesteld en het 

ventilatiegedrag wordt aangepast wanneer de temperatuur oploopt. 

• Ramen van te warme ruimtes, waar zon op staat, worden van een 

zonwering of rolluik voorzien. 

• De ramen en deuren worden wijd open gezet, als de temperatuur 

binnen oploopt  

boven de 25°C. 

• Er worden alleen kortpolige vloerkleden gebruikt. 

• Textiel wordt op minimaal 60°C gewassen. 

• De vloer en het meubilair wordt dagelijks gereinigd. 

• Er worden geen sterk geurende producten gebruikt. 



  

 

• Er worden geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of 

andere chemicaliën  

met oplosmiddelen gebruikt. 

• Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt. 

• Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar 

kinderen bij zijn. 

• In ruimtes met kinderen worden geen spuitbussen (verf, haarlak en 

luchtverfrissers) gebruikt. 

 

15. Buitenmilieu 

• Er wordt voorkomen dat kinderen eten of drinken in de zandbak. 

• Indien nodig worden uitwerpselen van honden en katten met ruim 

zand uit de  

zandbak geschept. 

• Er wordt voorkomen dat honden en katten toegang hebben tot de 

zandbak. 

• De leiding ziet er op toe dat kinderen hun handen wassen na het 

spelen in het zand. 

• Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten 

in het zand worden aangetroffen, die er langer dan 3 weken in 

hebben gelegen. 

• Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen beschermende kleding 

dragen bij  

wandelingen in bossen. 

• Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze 

rondom struiken  

hebben gespeeld. 

• Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten 

te weren. 

• Buiten wordt zoet eten of drinken beperkt. 

• Plakkerige handen en monden bij buitenspelende kinderen worden 

direct  

schoongemaakt. 

• Bij buiten drinken wordt een beker direct leeggedronken en niet 

laten staan 

• Bij extreme hitte wordt de duur van het buitenspelen beperkt en 

wordt het spel  

aangepast, zodat grote inspanning wordt vermeden. 

• Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden. 

• Er wordt voor kinderen anti- zonnebrandmiddel met tenminste 

factor 20 gebruikt, dat beschermt tegen UVA en UVB straling. 

• Kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd. 

• Tussen 12.00 en 15.00 uur wordt er zoveel mogelijk in de schaduw 

gespeeld. 

• Kinderen onder de twaalf maanden worden niet aan direct zonlicht 

blootgesteld. 

• Kinderen dragen zoveel mogelijk een T-shirtje en een zonnehoedje 

als ze  

buitenspelen. 

• Bij extreem lage temperaturen wordt de duur van het buiten spelen 

beperkt . 

• Er wordt voor goede kleding gezorgd als het erg koud is. 

 

16. Dieren 

• Niet van toepassing 

 

 

17. Medicijnen 



  

 

• Medicijnen worden zo nodig in de koelkast bewaard. 

• Medicijnen worden in de originele verpakking met 

houdbaarheidsdatum bewaard. 

• De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening 

gecontroleerd 

• Er worden alleen medicijnen verstrekt die thuis al eerder verstrekt 

zijn. 

• De leiding laat ouders een medicijnformulier invullen, voordat 

medicijnen worden  

verstrekt. Zonder juist ingevuld medicijnformulier, worden er dus 

géén medicijnen  

verstrekt. 

• Indien ouders het nodig achten dat er paracetamol wordt verstrekt, 

geven zij daar mondeling toestemming voor.  

• De thermometer wordt voor en na ieder gebruik gereinigd. 

• Voor en na het smeren van crèmes/zalfjes worden de handen 

gewassen. Of er wordt een wegwerphandschoen of doekje gebruikt.  

• Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvocht die zichtbaar 

met bloed is  

vermengd wordt wegwerphandschoenen gebruikt. Het 

verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld (met allesreiniger) 

en nagedroogd. 

• Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60˚C gewassen. 

• Pleisters worden regelmatig verwisseld. 

• Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt. 

• De leiding wast voor- en na wondverzorging de handen. 

• Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur 

contact opgenomen met de huisarts of GGD. 

 

18. Schoonmaken 

• Wekelijks wordt er schoongemaakt. De vloeren worden gestofzuigd 

en gedweild, de afvalbakken worden geleegd, de toiletten worden 

gereinigd, de kranen en de verschoontafel worden gereinigd. 

• De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water 

uitgespoeld.  

• Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes en minimaal elk 

dagdeel wordt een  

schone vaatdoek gepakt. 

• Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden direct 

opgeruimd 

• Bij overlast van vliegen wordt een vliegenlamp gemonteerd op de 

plaats waar vliegen het gebouw binnen komen. 

 

 


