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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan veiligheid en gezondheid van de BSO Zo Outdoor bij Ferguson. Dit beleidsplan geldt
vanaf 1 januari 2019.
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.de risico’s zijn in kaart gebracht na inventarisatie door de vestigingsmanager, omdat het
een nieuwe Zo vestiging betreft. Periodiek zullen we dit beleid gaan evalueren tijdens onze diverse
overlegvormen. 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 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. De nieuwe medewerkers zullen
de komende 6 maanden ingewerkt worden op de HKZ-beleidsprocedures en protocollen.
Zo-breed hanteren wij standaard protocollen 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 Outdoor bij Ferguson 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. Grote risico’s proberen we te voorkomen.
Bij de BSO vangen wij kinderen op in een gezonde omgeving. Wij schermen risico’s waar groot en ernstig letsel
mee gemoeid is zoveel mogelijk af. Juist in de BSO stimuleren wij wel risicovol spel waarbij we kinderen hun
eigen grenzen laten op zoeken en ondersteunen we in het ontwikkelen van zelfvertrouwen. Waarbij we geen
grensoverschrijdende risico’s nemen.

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. Werkinstructie ziektebeleid
10. Werkinstructie vaccinatiebeleid
Veiligheid
1. Ontruimingsplannen
2. Calamiteitenbeleid
3. Toegangsbeleid
4. Werkinstructie veiligheid materialen
5. Huisregels voor ouders (hangt in de centrale hal)
6. Uitstapjesbeleid
7. Protocol vermissing
8. EHBO
9. Meldcode misbruik en kindermishandeling
10. Kind welbevinden Mijn Portret (4-8 jaar) en Paspoort BSO (8-12 jaar)
11. Wenbeleid
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Risico-inventarisatie
De vestigingsmanager heeft de risico’s in kaart gebracht na een inventarisatie . Aan de hand van deze
inventarisatie hebben wij 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 de volgende 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
Robin Boudewijn
Bianca Baltus

Kinder-EHBO BHV diploma
Ja
Ja

Kinder-EHBO diploma
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.
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 zijn of worden genomen om het
risico te beperken. Deze zijn voortgekomen uit een inventarisatie die de pedagogisch medewerkers en de
vestigingsmanager op locatie hebben gedaan.
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Fysieke veiligheid
Risicoomschrijving
Verstikking

Vallen

Vergiftiging

Verbranding

Genomen of te nemen maatregel

Groep

Deadline

Rustig eten, met beleid.
Gezamenlijk aan tafel eten onder direct toezicht
PM.
Grootte van de stukken fruit aanpassen op leeftijd
van de kinderen.
Tomaatje en druiven in vieren snijden, boven de 6
jaar in 2-en snijden.
Kinderen houden zich aan de keukenregels wat
betreft kookapparatuur.
Buitenruimte heeft zowel stenen gedeeltes als
houtsnipper ondergrond en heeft verschillende
hoogtes. Er zijn oneffenheden door boomwortels.
Opletten met rennen; kans op verzwikken enkels.

Alle groepen

Continue

Bij outdoor activiteiten (bijv. boom klimmen of
speeltoestellen) van te voren samen bepalen wat
aanvaardbare risico’s zijn in afstemming met VM.

Alle groepen

Kinderen altijd zekeren als ze hoger dan 1,5 m
gaan.

Alle groepen

In de linker ruimte als je binnen komt, is een open
vliering boven de toegangsdeur. Opletten dat hier
alleen zachte materialen opgeslagen worden.
Schoonmaakmiddelen staan nog steeds in wc en
keuken. Actie richting scoutinggroep -> opbergen
in afsluitbare kast.
Geen giftige planten op de groep.
Geen medicijnen of sigaretten op de groep.
Kinderen koken onder toezicht en houden zich
aan keukenregels. Opnieuw doornemen met de
kinderen.

Alle groepen

PM zet warme drank buiten bereik kinderen en
drinkt deze als deze niet meer heet is.

Alle groepen

Lucifers of aanstekers buiten bereik kinderen
opbergen.

Keuken

Bij buiten spelen, kinderen zichzelf een half uur
van tevoren insmeren in de zomermaanden.

Alle groepen

Elektrische apparaten altijd onder toezicht PM
bedienen.
Warm water in keuken en wc -> bespreken met
kinderen dat je moet opletten en altijd afsluit met
koud water voor de volgende gebruiker.

Keuken
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< 6 jaar
Alle groepen
Alle groepen

Continue

Wc en keuken

01-03-2019

Alle groepen, tuin
Alle groepen, tuin
Alle groepen

31-03-2019

Alle groepen

31-03-2019

Verdrinking

Bij maken vuur, voldoende afstand. Staat in
buitenspeelregels.

Alle groepen

Radiatoren hebben geen omkapping. Kinderen
zijn oud genoeg om te weten dat radiatoren warm
kunnen zijn.
Alleen buiten spelen: d.m.v. kind gegevens
formulier met kind en ouders afspraken maken.

Alle groepen

Alle groepen

Als het zich
voordoet

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Continue

Spelen bij water: met kinderen risico’s bespreken
en geen ren spelletjes in de buurt van het water.

Verkeer en
vervoer

Bij een zwemactiviteit dragen de kinderen een
polsbandje waaraan de kleur duidelijk te zien is of
zij een zwemdiploma hebben. Paars is voor de
kinderen met een zwemdiploma en oranje is voor
de kinderen zonder zwemdiploma. Zie ook
uitstapjesbeleid voor verdere regels.
Algemeen:
Alle kinderen volgen de verkeersregels onder het
toezicht van de PM. Alle kinderen en
medewerkers dragen Zo kleding of Zo armbandjes
en vallen hierdoor goed op in het verkeer.
Bij oversteken altijd links, rechts, links kijken en
dit hardop blijven herhalen voor en met de
kinderen.
De PM heeft een EHBO tas, een telefoon en kind
lijst met telefoonnummers van ouders bij zich bij
naar buiten gaan.
Lopend:
Kinderen lopen 2 aan 2. Bij minder dan 10
kinderen loopt de PM achteraan. Bij meer dan 10
kinderen loopt er 1 PM vooraan en 1 achteraan.
Kinderen van wie je weet dat ze weglopen of snel
afgeleid zijn, neem je aan de hand.
Stint:
Op dit moment gebruiken wij onze stint niet.
Bakfiets:
Kinderen zitten in bakfiets vast met een beugel.

Vermissing

Oversteken naar het bos:
Goed opletten dat kinderen de straat niet op
rennen vanuit het gebouw. Er rijdt vaak verkeer
door de straat. Altijd onder toezicht oversteken.
Bij verlaten locatie werken wij volgens
uitstapjesbeleid – HKZ.
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Bij vermissing gaat protocol Vermissing - HKZ in
werking.

Alle groepen

Continue

Met behulp van ophaallijsten halen we de
kinderen op bij de scholen. Als er geen afmelding
is van een ouder, gaat kind mee naar bso (ook als
het bij een vriendje wil spelen).
Als kind niet in de klas is, ouders bellen. Niet naar
juffen of vriendjes luisteren.
Bij verlaten speellocatie of school: altijd nog een
keer tellen, voordat je wegloopt of weg rijdt.

Sociale veiligheid
We doen er alles aan om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, maar helemaal uitsluiten is helaas niet
mogelijk.

Regeling van de achterwacht
In beginsel is er 1 medewerker werkzaam op de locatie. De vestigingsmanager is de achterwacht en kan binnen
15 minuten op locatie zijn. Als de vestigingsmanager afwezig is, is de vestigingsmanager van onze locatie aan de
Sijzenlaan de 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
Gedrag benoemen (bijv. pesten) 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).
Continue screening VOG.
In teamoverleg en groepsoverleg
regelmatig feedback geven aan elkaar om
zo te stimuleren dat alles bespreekbaar is.
PM meldt bij uitstapjes aan collega’s en
ouders waar zij zich bevindt met de
kinderen, zodat dit goed te controleren
valt.
Zorgen dat alle externe personen (bijv. die
workshop geven) over VOG beschikken.
Kinderen bespreken dagelijks en
structureel in groepsoverleg.
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
Alle groepen

Deadline
Continue

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Elke 2 mnd.

Gezondheid
Risico omschrijving
Verkeerde
medicatie
toedienen
Allergieën

Genomen of te nemen maatregel
Gebruik protocol ‘medicatieverstrekking’
(ouders tekenen, medicijn in originele
verpakking met naam kindje, ouders hebben
medicijn thuis al toegediend).
Vastleggen in kind gegevensformulier.

Groep
Alle groepen

Deadline
Continue

Alle groepen

Continue

Updaten

31-03-2019

Alle groepen

Continue

Op groep hangt lijst bijzonderheden per
kind. Bespreken met invallers op de groep.
Bij vertrek kinderen en komst nieuwe
kinderen maken we een update van deze
lijst.

Ventilatie ruimtes

Vaccinatiestatus kinderen bijhouden.
Ventileren en dwars ventileren ruimte
bijhouden temperatuur en luchtvochtigheid
ruimtes.

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.
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Fysieke veiligheid
Risico-omschrijving
Vingers tussen
kasten / deuren
Vallen / stoten /
splinters /snijden

Genomen of te nemen maatregel
Voorzichtig zijn met openen en sluiten van deuren.

Groep
Alle groepen

Deadline
Continue

Binnen niet rennen, fietsen of met ballen gooien
om brekend glas, uitglijden en vallen te
voorkomen.

Alle groepen

Continue

Speelgoed opruimen zodat je er niet over kunt
vallen.
Niet dweilen als kinderen in ruimte spelen.
Messen alleen op tafel als PM erbij zit. Zodra je
weg loopt, messen op veilige plek leggen.
Jassen, tassen ophangen aan kapstok in hal, zodat
je er niet over kunt vallen.
Kinderen ouder dan 7 jaar mogen onder toezicht
van een PM en met toestemming van ouders
scherpe messen gebruiken bij activiteiten. Messen
zijn nooit in bezig van kinderen als activiteit is
afgelopen. Direct opbergen.

Kinderen > 7
jaar

Gezondheid
Risico-omschrijving
Besmettingsgevaar

Genomen of te nemen maatregel
Naleven protocol ‘Handen wassen doe je zo’ (voor
het eten, na wc-bezoek, voedselbereiding, etc.)
Speelgoed wassen volgens vastgesteld stramien
(schoonmaaklijsten).
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.
Kinderen stimuleren hun neuzen zo schoon
mogelijk te houden.
Zoveel mogelijk gebruik papieren handdoekjes
i.p.v. stoffen doeken.
Prullenbakken hebben geen deksel. Opletten dat
kinderen geen afval uit prullenbakken halen (zit
geen deksel op).
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Groep
Alle groepen

Deadline
Continue

Voedselbereiding

FIFO-principe hanteren.

Alle groepen

Continue

Alle groepen

Zodra van
toepassing

Data noteren op levensmiddelen.

Ziektes op de groep

Schoonhouden materialen en aanrecht waar je
voedsel bereidt.
Melden aan ouders wat er heerst door versturen
email en advies RIVM hierin meenemen.
Maatregelen treffen om verdere besmetting tegen
te gaan.
Insectenbeten:
Na bezoek aan het bos kinderen zichzelf laten
controleren op tekenbeten. PM past EHBO toe bij
tekenbeet, wespenbeet, etc.
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Cyclisch monitoren en actueel houden
Vanuit een risico inventarisatie in maart 2018 hebben we de eerste versie van dit beleid gemaakt.
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 vaker als er
grote veranderingen zijn in het beleid door bijvoorbeeld een verbouwing. Hun advies wordt afgewogen en
meegenomen in eventuele wijzigingen.

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


Veiligheid.nl/risicovolspelen
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