Veiligheids- en gezondheidsbeleid Dagopvang
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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan veiligheid en gezondheid van de dagopvang Zo aan de 2e Sweelinckstraat. Dit
beleidsplan geldt vanaf 1 januari 2018.
Hierin nemen wij u graag mee in wat op onze locatie risicovolle plekken en situaties zijn en hoe wij dit willen
voorkomen en/of kinderen mee om leren gaan. Wij zijn van mening dat kleine risico’s nodig zijn voor kinderen om
de wereld te ontdekken. Alle risico’s zijn in kaart gebracht met input van ons team en periodiek actualiseren wij
dit beleid. Zo breed worden ook de grootse risico’s in kaart gebracht en maatregelen naar de locaties uit gezet.
De belangrijkste aandachtspunten binnen de vestiging die dit beleid vormgeven, zijn: bewustwording mogelijke
risico’s, het voeren van een goed beleid op de grote risico’s en het bespreken van de mogelijke risico’s. Met als
doel een veilige en gezonde omgeving te creëren, een werk-, speel- en leeromgeving te bieden waarbij kinderen
leren omgaan met kleine risico’s en zij tegen grote risico’s worden beschermd.
De vestigingsmanager is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid. Echter alle
medewerkers worden betrokken bij tot stand komen van het beleid, zodat het ook door het hele team
uitgedragen zal worden.
Om scherp te blijven zal het thema veiligheid en gezondheid in de team- en groepsoverleggen besproken worden
waarna dit beleid waar nodig aangepast zal worden en wij de nodige maatregelen zullen treffen. Zo blijven we
monitoren of de maatregelen effectief blijken en kunnen we bijsturen waar nodig.
Zo-breed hanteren wij standaardprotocollen die veel risico’s verkleinen. Ze zijn te vinden in het HKZ-handboek.
Nieuwe medewerkers nemen dit handboek door in hun inwerktraject en bespreken het met de
vestigingsmanager. De handboeken zijn schriftelijk op de locaties aanwezig als naslagwerk. Medewerkers
kennen de protocollen en weten ze te vinden in dit handboek. Jaarlijks evalueren we de protocollen, zodat ze bij
iedereen actueel blijven.
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Algemene visie veiligheid en gezondheid
Bij Zo aan de 2e Sweelinckstraat zijn wij van mening dat kleine risico’s nodig zijn voor kinderen om de wereld te
ontdekken. Alle fysieke en sociale risico’s zijn in kaart gebracht met input van ons team en periodiek actualiseren
wij dit beleid. Zo breed worden ook de grootste risico’s in kaart gebracht en maatregelen naar de locaties uitgezet.
Op het gebied van sociale veiligheid doen we er alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. We
nemen diverse maatregelen (zie vierogenprincipe en achterwacht) om de drempel zoveel mogelijk te verhogen.
Grote risico’s proberen we te voorkomen.
Een goede gezondheid is voorwaarde voor ontwikkeling. Grote gezondheidsrisico’s proberen we te vermijden.
Daarnaast werken we bij de kinderen aan bewustwording en eigen verantwoordelijkheid voor hun eigen
gezondheid. Veel beweging en buitenspelen hebben positieve invloed op alle ontwikkelingsgebieden. Daarom
spelen onze kinderen alle dagen buiten, en doen we veel aan beweging.
Gezondheid betreft ook de voeding. Bij Zo Kinderopvang maken voeding en de maaltijden deel uit van het
pedagogisch beleid. Het gaat niet alleen om wat kinderen te eten krijgen, maar ook om de bewustwording van
gezonde voeding en een positieve beleving van de eetmomenten. Daarom schakelen we kinderen zo mogelijk in
bij het bereiden van het eten en maken we van het eten een gezellig pedagogisch moment. Om besmettingen te
voorkomen, leren we kinderen de belangrijkste hygiëne maatregelen.

Algemene protocollen/documenten HKZ-handboek
Gezondheid
1. Schoonmaaklijsten
2. Ventilatie
3. CO2
4. Luchtvochtigheid
5. Temperatuurlijsten ruimten en koel- en vrieskast
6. Voedingsbeleid
7. Voedselveiligheid
8. Werkinstructie gezond binnenmilieu
9. w.i. ziektebeleid
10. w.i. vaccinatiebeleid
Veiligheid
1. Ontruimingsplannen
2. Calamiteitenbeleid
3. Toegangsbeleid
4. w.i. veiligheid materialen
5. Huisregels voor ouders (hangt in de centrale hal)
6. w.i. veilig slapen
7. Uitstapjesbeleid
8. Protocol vermissing
9. Formulier overeenkomst sieraden
10. EHBO
11. Meldcode misbruik en kindermishandeling
12. Kind welbevinden Mijn Portret dagopvang en Paspoort BSO 7+
13. Wenbeleid
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Risico-inventarisatie
In 2017 is er een algehele risico-inventarisatie uitgevoerd (veiligheid en gezondheid). Aan de hand van deze
inventarisatie zijn de risico’s in kaart gebracht. De grote en kleine risico’s zijn in de hoofdstukken hieronder
omschreven.

Ongevallen registraties / Gevaarlijke situaties
Een ongeluk(je) registreren wij op het “registratieformulier ongevallen”. Deze registraties leveren we in bij de
vestigingsmanager en indien nodig bespreken we deze in groepsoverleg of teamoverleg. Waar nodig
ondernemen we actie. Ook als er een gevaarlijke situatie heeft plaatsgevonden waar nog niets is gebeurd, vullen
we een formulier in. Dan kunnen we een ongeluk in de toekomst voorkomen.

EHBO
Op onze locatie nemen wij maatregelen om te voorkomen dat een kind letsel oploopt. Mocht een kind toch letsel
oplopen, dan hebben alle medewerkers kinder-EHBO of kinder-EHBO/BHV erkend door het Nederlandse Rode
Kruis. We zorgen dat er altijd iemand aanwezig is die EHBO-handelingen kan en mag verzorgen. Nieuwe
medewerkers volgen zo spoedig mogelijk hun EHBO-cursus. Zolang zij niet gediplomeerd zijn, zullen zij nooit
alleen op de locatie werkzaam zijn. Op de locatie zijn EHBO-materialen aanwezig. Deze EHBO dozen checken we
elk kwartaal en vullen we aan waar nodig.
Naam medewerker
Ilja Vlietstraat
Jessica Lansink
Anita Kester
Tineke le Brun- Kanaar
Leila Jacobson
Valencia George
Andrea Juffermans
Ilse van Andel
Bernadette Michels
Shahad Hayal
Umberto Bugni

Patricia Kokshoon
Erna van Luiten
Pascalle Bergmann
Jelly Reijntjes- van Dompzelaar
Marieke Meerburg

Kinder-EHBO BHV diploma
Ja
Ja
Ja

Kinder-EHBO diploma

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

ja
ja
ja
ja
ja

Plan van aanpak - Grote risico’s
In dit hoofdstuk beschrijven we de grote risico’s die op of rond onze locatie kunnen leiden tot ernstige
ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen.

3

De risico’s zijn onderverdeeld in drie categorieën: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per
categorie beschrijven we de belangrijkste risico’s met daarbij de maatregelen die worden genomen om het risico
te beperken. Deze zijn voortgekomen uit een inventarisatie die de vestigingsmanager op locatie heeft gedaan.
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Fysieke veiligheid
Risico
omschrijving
Verstikking

Vallen

Genomen of te nemen maatregel

Groep

Deadline

Eten wordt altijd gezamenlijk aan tafel
gedaan, is een pedagogisch groepsmoment .
Groepsleiding houdt toezicht en zorgt dat
kinderen niet proppen.
Tomaatje en druiven in vieren snijden
Tijdens het eten zit er 1 pmmer bij de
kinderen aan tafel.
Op dagen van een lage bezetting
kinderen , en 1 pmmer op de groep, zal er hulp
ingeroepen moeten worden van andere groepen
bij pakken van benodigdheden die liggen buiten
de groep of als leidster van de groep af moet.
Op de babygroep de rammelaars is een
magnetron voor op de groep aangeschaft
Koeltasje met koelelementen
aangeschaft voor bij de rammelaars (ontdooien
borstvoeding op de groep)
Voorwerpen kleiner dan 3 cm weren
wij. Voor elke maaltijd lokaal opruimen,
medewerkers houden toezicht dat kinderen
speelgoed niet in mond stoppen.
Haar clipjes.
kinderen geen kleine haarclipjes laten dragen,
zodat deze niet in mond gestopt kunnen
worden.
Koordjes rolgordijnen opbinden,
kikkers plaatsen om touwen van rolgordijnen op
te kunnen binden en kleding met koordjes
uittrekken.
Kinderen < 2 jaar altijd slaapzakje aan
in bed. Bedjes kort opmaken (voeten tegen
achterzijde bed), zodat kinderen niet onder
dekens kunnen geraken.
Continue checken of fopspenen nog
heel zijn voordat je ze aan kinderen geeft
Vuilniszakken buiten bereik kinderen
houden
Medewerkers weten en kennen het
slaapprotocol en leven deze na. Op de
slaapkamer hangt het slaapprotocol.
De bedden zijn voorzien van een dakje
en dubbele sluitingen, medewerkers
controleren of de sluitingen goed dicht zijn
voordat zij de slaapkamer verlaten.
Boxen zijn volgens de laatste
veiligheidseisen en hoogte om eruit te klimmen.
Box moet op slot zodra kind erin ligt.

Alle groepen

continue

Dreumes - peutergroep
Alle groepen

Continue
Continue

Alle groepen

Continue

Rammelaars

Januari 2018

Rammelaars

Januari 2018

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Babygroepen

Continue
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Vergiftiging

Verbranding

Kinderen kunnen niet zelfstandig in/uit
kinderstoel klimmen. Kinderen begeleiden wij
altijd bij het betreden van de
kinderenstoelen/banken. Bij de kinderstoelen
zorgt de groepsleiding dat de kinderen worden
vastgemaakt met een tuigje.
De aankleedtafel staat tegen een muur
aan en de groepsleiding houd altijd toezicht als
een kind op aankleedtafel ligt.
Bij de trap zitten traphekjes, deze
moeten gesloten worden er hangt ook en bordje
op het hekje. Kinderen nooit alleen de trap op/af
laten gaan
PM begeleidt kinderen bij in/uit
kinderstoel/bank klimmen. Niet zonder toezicht
klimmen. In kinderstoelen hebben kinderen
tuigje om, zodat ze niet kunnen gaan staan. - - Kinderstoel niet te dicht bij tafel, zodat
ze zich niet kunnen afzetten.

Babygroepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen/algemene
ruimtes

Continue

Alle groepen

Continue

babygroepen

Continue

Geen schoonmaakmiddelen op de groep.
PM houdt toezicht dat kinderen geen zalf,
luierdoekjes etc. pakken. Buiten bereik kinderen
houden.
Tassen van leidsters staan opgeborgen in
een kast met slot. Ouders attenderen, zodat ze
hun tas niet op de grond zetten.
Er zijn geen giftige planten aanwezig
Kast deurtje zijn voorzien van
veiligheidssluiting
Op commode zit warmwaterkraan. PM legt
kinderen met hoofdje aan andere zijde.
In keukens zit warmwaterkaan. PM houdt
toezicht bij gebruik kraan.
- PM zet warme drank (hoog) buiten bereik
kinderen en drinkt deze als deze niet meer heet
is.
kinderen kunnen niet bij de radiator, deze
zijn voorzien van een omkapping en bedden
staan ver van verwarming af.
de temperatuur op de
slaapkamer/speelruimte heeft een goede
temperatuur. Zo aan de 2e Sweelinckstraat is
voorzien van mechanische ventilatie
- Bij buiten spelen kinderen half uur van
tevoren insmeren in de zomermaanden. Wij
zorgen voor beschutte plekken met name als we
tussen 12.00 en 15.00 buiten zijn.
- Elektrische apparaten buiten bereik
kinderen houden
- Bij kookactiviteiten kinderen beschermen
tegen hete pannen, kookplaat, etc.

Alle groepen,

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen/ tuin
Alle groepen

Continue
Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Dreumes/peutergroepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue
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Verdrinking

Vermissing

Wiegendood

Uitstapje met niet afgeschermd water in de
nabije omgeving -> kinderen blijven in de
wagen. Zie ook ons uitstapjesbeleid – HKZ.
Alleen in (zwem)badjes onder toezicht van
een pedagogisch medewerker. Na gebruik direct
legen.
Bij vermissing gaat protocol Vermissing _
HKZ in werking
Bij verlaten locatie werken wij volgens
uitstapjesbeleid – HKZ
De voordeur is voorzien van een hoge
hendel zodat kinderenzelf de deur niet kunnen
opmaken. Ouders worden geattendeerd door
groepsleiding en memo dat ze de deur goed
sluiten. Ouders en PM’s zorgen dat kinderen
niet zelfstandig pand verlaten om vermissing en
ongelukken te voorkomen
Kinderen en PM’s altijd hesje aan voor
zichtbaarheid
PM’s nemen regels uitstapje door met
kinderen voordat ze weg gaan
EHBO doos, telefoon en kind gegevens
kinderen gaan mee
- Lopend uitstapje: gebruik evacuatiekoord
en onder begeleiding PM’s
- Rijdend uitstapje: gordels vast in de
bolderwagen, kinderwagen of stint
.
Slaapkamertemperatuur is tussen 15 en 18
graden
Kinderen slapen in slaapzakje; niet te warm
aangekleed. Checklist veilig slapen hangt in de
slaapkamer. Slaapprotocol wordt nageleefd.
Elke 10 minuten controleren we de slapers.
Slaapkamer temperatuur en luchtvochtigheid
worden bijgehouden op registratie lijsten.
Het gehele wenbeleid van Zo Kinderopvang is
bedoeld om stress bij kinderen te verminderen
in een overgangsperiode.

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen/algemene
ruimte

Continue

Alle groepen

Continue

Dreumes/peutergroep

Continue

Dreumes/peutergroep

Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Slaapkamers

wekelijks

Sociale veiligheid
We doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar helemaal uitsluiten is helaas niet
mogelijk. Ons vierogenprincipe en onze achterwacht ziet er als volgt uit:

Vierogenprincipe
Er zijn altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers in het pand aanwezig. In de slaapkamers van de kinderen
werken we met babyfoons, waardoor de andere pedagogisch medewerker kan horen wat er in de slaapkamer
gebeurt. Hierdoor is het vierogenprincipe gewaarborgd. Ouders hebben een deurcode waarmee ze het pand elk
moment van de dag kunnen betreden. Hierdoor is het vierogenprincipe nog beter gewaarborgd. Ook zijn er van
opening tot sluiting altijd twee of meer mensen in het pand die elkaar kunnen controleren op ongezette tijden.
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Achterwacht
Bij Zo aan de 2e Sweelinckstraat openen en sluiten wij altijd met minimaal 2 personen en werken we verder niet
met een achterwacht.
Risico omschrijving
Grensoverschrijdend
gedrag kinderen
onderling

Grensoverschrijdend
gedrag door
beroepskracht,
beroepskrachten in
opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, overige
aanwezige volwassenen
en kinderen
Kindermishandeling &
huiselijk geweld

Genomen of te nemen maatregel
In de dagopvang vindt er soms onbewust
grensoverschrijdend gedrag plaats tussen
kinderen. Gedrag benoemen en uitleggen
waarom het niet toelaatbaar is
Leren om elkaar te respecteren
Leren van normen en waarden
kinderen stimuleren om het te zeggen als
ze iets niet willen (mondiger maken)
Vierogen principe
Continue screening VOG
in teamoverleg en groepsoverleg
regelmatig feedback geven aan elkaar
om zo te stimuleren dat alles
bespreekbaar is
Zorgen dat alle externe personen (bijv.
die workshop geven) over VOG
beschikken
Kinderen bespreken dagelijks en
structureel in groepsoverleg (elke 2
maanden)
Bij zorgen: bespreken met ouders
Blijven zorgen bestaan op gebied van
kindermishandeling en/of huiselijk
geweld, dan gaat ons protocol in
werking.
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Groep
Dreumes en
peutergroep

Deadline
Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Gezondheid
Risicoomschrijving
Verkeerde
medicatie
toedienen
Luchtweginfectie
(RS virus)

Allergieën

Ventilatie ruimtes

Genomen of te nemen maatregel

Groep

Deadline

Gebruik protocol ‘medicatieverstrekking’
(ouders tekenen, medicijn in originele
verpakking met naam kindje, ouders hebben
medicijn thuis al toegediend)
Toepassen extra hygiëne maatregelen, zoals
beschreven in ons beleid (‘handen wassen doe
je zo’)
Handen wassen na elk toiletbezoek. In alle
toiletten is stomend water m.u.v. het toilet bij
de entree. Hier zetten we was gel neer mocht
dit toilet gebruikt worden. In principe gebruik
maken van toiletten op groepen of dubbele
toilet groep in hal waar wel stromend water is.
Vastleggen in kind gegevensformulier
Op groep hangt lijst bijzonderheden per kind
Bespreken met invallers op de groep
Bij vertrek en komst nieuwe kinderen lijst
updaten
Ventileren en dwars ventileren ruimtes d.m.v.
lucht ventilatiesysteem en dwars ventileren
Bijhouden temperatuur en luchtvochtigheid
ruimtes

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Toilet bij entree

28-02-2018

Alle groepen

15-02-2018

Alle groepen

31-01-2018
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Plan van aanpak kleine risico’s
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we omgaan met kleine risico’s. Onze missie is om kinderen een zo veilig
mogelijke omgeving te bieden waarin zij leren omgaan met de kleine risico’s die er zijn. We willen ongelukken of
ziektes zo veel mogelijk voorkomen, maar we willen kinderen vooral leren omgaan met risico’s. Daarom
beschermen we kinderen tegen grote risico’s, maar een bult, schaafwond, snee of iets dergelijks kan gebeuren.
Kinderen leren hier zelfs van. Daarom aanvaarden we de kleine risico’s en leren we de kinderen om zich aan
bepaalde afspraken te houden, maar ook hoe om te gaan met bepaalde spullen zoals speelgoed en rijdend
materiaal.
Het beperken van gezondheidsrisico’s en kinderen hierin mee te nemen, doen wij door middel van het maken van
goede afspraken met de kinderen, maar ook door voorbeeldgedrag van de medewerkers. Verder betrekken we
ook ouders in het veilig en gezond houden van onze locatie. Zo hebben we voor alle drie de doelgroepen
huisregels opgesteld.

Fysieke veiligheid
Risico
omschrijving
Vingers tussen
kasten / deuren

Genomen of te nemen maatregel

Groep

Deadline

Vingerbeveiliging op de deuren.
Door raam naar binnen kijken voordat je deur opent.

Alle groepen

continue

Vallen / stoten /
splinters /snijden

Binnen niet rennen, fietsen of met ballen gooien om
brekend glas, uitglijden en vallen te voorkomen
Zorgen dat meubilair voorzien is van
beveiligingshoekjes
Speelgoed opruimen zodat je er niet over kunt vallen
Dagelijkse controle bedjes, meubilair, speelgoed
Niet dweilen als kinderen in ruimte spelen
Messen alleen op tafel als PM erbij zit. Zodra je weg
loopt, messen op veilige plek leggen
Vuilnisbakken afsluiten met deksel
PM zorgt dat buitenruimte veilig genoeg is om te
spelen (gladheid, regen)

Dreumes- en
peutergroep

Continue

Alle groepen

dreumes- en
peutergroep
babygroepen
boven

Gezondheid
Risico omschrijving
Besmettingsgevaar

Genomen of te nemen maatregel
Naleven protocol ‘Handen wassen doe je zo’ (na elke
verschoonbeurt, voor het eten, na wc-bezoek,
voedselbereiding, etc.)
Melden aan ouders als er iets heerst op de groep en
maatregelen treffen om verder besmetting tegen te
gaan.
Zo kinderopvang volgt de adviezen van het RIVM
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Groep
Alle groepen

Deadline
Continue

Voedselbereiding

Ziektes op de groep

Groepsruimte schoonhouden volgens vastgesteld
stramien (schoonmaaklijsten)
Speelgoed wassen volgens vastgesteld stramien
(schoonmaaklijsten)
Beddengoed wekelijks wassen (indien nodig vaker)
Hoest en niesprocedure (in je arm hoesten en niezen)
naleven en laten zien aan kinderen. Blijven herhalen
en voordoen. Ook uitleggen waarom we dat doen.
Wondjes bij kinderen afdekken.
Neuzen bij kinderen zo schoon mogelijk houden.
Kinderen hebben eigen slab, speen, beker, bord,
washandje, bedje, slaapzak, etc.
Commodes direct schoonmaken na verschoonrondes
Zoveel mogelijk gebruik papieren handdoekjes i.p.v.
stoffen doeken
Data noteren op levensmiddelen
Schoonhouden materialen (flessen, spenen, etc.) en
aanrecht waar je voedsel bereidt.
Melden aan ouders wat er heerst door versturen email
en advies RIVM hierin meenemen
Oranje waarschuwingsmeldingen ophangen bij
ingang van de groep
Maatregelen treffen om verdere besmetting tegen te
gaan

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Cyclisch monitoren en actueel houden
Vanuit de huidige risico-inventarisatie hebben we dit beleid gemaakt. Deze risico-inventarisatie is gedaan door
de vestigingsmanager en pedagogisch medewerkers gezamenlijk.
Vervolgens bespreken we het punt veiligheid en gezondheid standaard in ons teamoverleg (elke 2 maanden).
Hier maken we notulen van met een actielijst. Als er tussendoor een risico ontstaat dat direct verholpen moet
worden, melden pedagogisch medewerkers dit direct aan vestigingsmanager. Als er concrete veranderingen zijn,
zoals bijvoorbeeld een verbouwing, dan bekijken we de risico’s opnieuw en zetten hier acties op. De pedagogisch
medewerkers zijn verantwoordelijk in de praktijk, de vestigingsmanager is eindverantwoordelijk.

Jaarlijks vraagt de vestigingsmanager de oudercommissie om advies met betrekking tot dit beleid of als er grote
veranderingen zijn in het beleid door bijvoorbeeld een verbouwing. Hun advies wordt afgewogen en
meegenomen in eventuele wijzigingen.
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Communicatie en afstemming intern/extern
Het veiligheid en gezondheidsbeleid is door ouders in te zien. Het is verkrijgbaar bij de vestigingsmanager.
Tijdens rondleidingen en in intakegesprekken (nieuwe ouders) vertelt de vestigingsmanager en pedagogisch
medewerkers over dit beleid. In onze maandelijkse nieuwsbrief besteden we aandacht aan relevante
onderwerpen uit het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Pedagogisch medewerkers hebben een kopie van het
beleid op hun groep. Zij laten dit lezen aan stagiaires en invalkrachten.

Bronnen / Verwijzingen


Veiligheid.nl/risicovolspelen
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