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Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Stichting Domino+. 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
is gebruikt gemaakt van de Risico Inventarisatie. Tijdens het leidsters overleg komen
werkbespreking en evaluatie steeds aanbod als vast agendapunt. Centraal hierin staat 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.
Coby Jongmans is 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. De agendapunten zullen vanaf 2018 dus specifieker benoemd
worden en zal 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 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.

Missie en visie

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:
Kinderdagverblijf Domino+ 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 en 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.

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 maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende
maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. Voor de
overige risico’s verwijzen we naar bijlage 1 en 2 waarin de complete risico-inventarisatie is
opgenomen die op/in 22 januari 2018 is uitgevoerd
Grote risico’s
Fysieke veiligheid
Vallen van hoogte
Verstikking
Vergiftiging
Verbranding
Verdrinking
Sociale veiligheid
Grensoverschrijdend gedrag
Kindermishandeling
Vermissing
Gezondheid
- ziektekiemen
- buitenmilieu
- binnenmilieu
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
Vallen van hoogte.
Kinderen zijn dol op klimmen, hiermee ontdekken ze hun mogelijkheden en het draagt bij aan
hun ontwikkeling. Toch willen we vallen tot een minimum beperken.
Genomen maatregelen zijn: In de huisregels is opgenomen dat kinderen niet op tafels, en
(kinder)stoelen mogen klimmen. Ze mogen niet in kasten en over het hek klimmen. Spreek
kinderen aan op hun gedrag.
Wanneer kinderen toch klimmen en vallen proberen we ze eerst zelf op te laten staan. Lukt dit
niet dan roepen we de hulp in van een EHBO geschoold personeelslid. Zij bekijkt de ernst van
het ongeval en roept indien nodig professionele hulp in en laat ouders waarschuwen. Bij twijfel
zal altijd een arts geraadpleegd worden. Degene met een EHBO diploma en coördineert het
geheel. Na afloop wordt er een ongevallenmeldingsformulier ingevuld en besproken.
-

Verstikking.

Vooral kleine kinderen ontdekken de wereld via de mond. Om verstikking te voor komen is
beschreven dat kinderen alleen aan de grote tafel met klein speelgoed mogen spelen. Spreek
kinderen aan op hun gedrag.
Bij mogelijke verstikking moet direct hulp ingeroepen van een EHBO geschoold personeelslid.
Voordat het kind bewusteloos is moet zo snel mogelijk op eerste hulp maatregelen worden
overgegaan dmv het inschakelen van hulpdiensten. Neem contact op met de ouders.
Na afloop wordt er een ongevallenmeldingsformulier ingevuld en besproken.
Vergiftiging.
Medicijnen en schoonmaakmiddelen worden altijd buiten bereik van kinderen bewaard. Ouders
en leidsters mogen geen tassen of andere persoonlijke zaken binnen handbereik van kinderen
wegzetten of laten staan. Spreek ouders en leidster aan op hun gedrag
Roep de hulp in van een EHBO geschoold personeelslid. Praat met het kind en vraag speels of
het kind van de stof heeft genomen. Neem contact op met de huisarts. Als de huisarts niet
bereikbaar is kun je een apotheek of de huisartsenpost bellen. Bij ernstige
vergiftigingsverschijnselen bel je gelijk 112.
Na afloop wordt er een ongevallenmeldingsformulier ingevuld en besproken.

Verbranding.
Om verbranding te voorkomen zijn aanvoerbuizen van de radiatoren en de radiatoren zelf
afgeschermd. Thee en koffie wordt buiten bereik van kinderen weggezet. Kinderen mogen niet
zonder toezicht in ruimte met grijze deuren zoals keuken en wasruimte.
Spreek kinderen, ouders en team aan op hun gedrag.
Gaat het toch mis dan direct koelen en een EHBO geschoold personeelslid inschakelen. Deze
neemt contact op met de huisarts en de ouders. Na afloop wordt er een
ongevallenmeldingsformulier ingevuld en besproken.
Verdrinking.
Kinderen mogen, ’s-zomers, alleen onder toezicht in het zwembad.
Schakel direct de dienstdoende EHBO-er en de hulpdiensten in. EHBO-er verricht de verdere
coördinatie en waarschuwt ouders.
Na afloop wordt er een ongevallenmeldingsformulier ingevuld en besproken.
Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
Grensoverschrijdend gedrag.
Grensoverschrijdend gedrag door of van kinderen, ouders, leidsters mag natuurlijk niet
voorkomen. Om die reden is er in diverse protocollen beschreven hoe hier mee om te gaan. Zo
bestaan er binnen Domino+ onderstaande protocollen die we vanaf 2018 ook regelmatig

onder de aandacht zullen brengen middels nieuwsbrief of als agendapunt tijdens het
leidsteroverleg.
* “wat te doen bij pesten”
* “veiligheid binnen het kinderdagverblijf”
* “veiligheid voor dreiging van buitenaf”
* “ouder-leidster contacten”
* “seksuele intimidatie, agressie en geweld”
* “Privacy”
* Discriminatie”
Verder is er natuurlijk een Klachtenreglement voor zowel ouders als leidsters.
Bij vermoedens van grensoverschrijdend gedrag kan men bij kinderdagverblijf Domino+ een
vertrouwenspersoon inschakelen. Deze zal onderzoek doen naar de melding en hier de vervolg
stappen op nemen zoals in het protocol opgenomen. Zij kan hier de hulp van de sociale
partners bij inschakelen. Het waarborgen van het gevoel van veiligheid van “het slachtoffer”
is altijd uitgangspunt van handelen.

Kindermishandeling.
Er wordt gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling.
Ook heeft Domino+ nog een eigen protocol kindermishandeling en seksueel misbruik. In 2017
is er een voorlichtingsavond geweest voor alle personeelsleden hoe mishandeling te signaleren
en hoe te handelen na de signalering. Ook in 2018 zullen er stappen genomen worden
bovenstaand onder de aandacht van het team, de kinderen en ouders te houden.
Bij vermoedens van kindermishandeling zal de beroepskracht de signalen in beeld brengen en
bespreekt de signalen binnen het team tijdens de kindbespreking. Zij deelt de zorg met de
ouders. De coördinatrice vraagt advies bij het AMK, en bespreekt dit met ouders.
De coördinatrice organiseert hulp voor kind en ouders en monitort of er daadwerkelijk hulp is
geboden. Eventueel volgt een melding bij het AMK. Alle stappen worden gevolgd en schriftelijk
vastgelegd.
Vermissing.
Kinderen mogen het kinderdagverblijf nooit zonder ouders/diens schriftelijke toestemming of
leidster verlaten. Omdat kinderdagverblijf Domino+ ook regelmatig uitstapjes maakt en
kinderen van en naar school begeleid zijn er regels beschreven in het protocol “naar buiten
met de kinderen”. Verder zullen we bij uitstapjes altijd gebruik maken van hesjes voor
kinderen en team zodat we zichtbaar zijn voor iedereen.
Wanneer er na alle voorzorgsmaatregelen toch een kind vermist word bel je direct de
coördinatrice om haar op de hoogte te stellen en om hulp te vragen om het kind te gaan
zoeken. Zij brengt de ouders op de hoogte van de situatie als het kind niet snel gevonden
wordt. (niet gevonden is binnen 15 minuten).
Na 15 minuten zoeken bel je de politie: 0900 – 8844. Noteer de naam van de
politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat bekend is, de naam van
de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is.
Als het vermiste kind terecht is
- Informeer je de politie als deze ingeschakeld is.

-

Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat het kind vermist is.

-

Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was,
zodat een herhaling voorkomen kan worden.

Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
• Kind wordt blootgesteld aan lawaai
Actie hierop zou kunnen zijn het plaatsen van geluidsabsorberende platen tegen het plafond.
Tijdens overleg leidsters erop wijzen tv en radio niet te hard te zetten.
• Kind komt via snot, aanhoesten of niezen in contact met ziektekiemen
Onder de aandacht houden van de reden tot aanleren van goede hoesthygiëne en het leren
melden van een vieze neus door kinderen, ouders en team hier steeds over aan te spreken.
Veel risico’s zijn al uitgesloten doordat in materialistisch zin alles aanwezig is om veilig,
hygiënisch en verantwoord te werken. In protocollen liggen ook bijna alle zaken vast maar
toch moeten wij tot de conclusie komen dat risico’s nooit uit te sluiten zijn daar er gewerkt
wordt met mensen. Het blijft dus zaak om leidsters, ouders kinderen en stagiaires te
attenderen op regels, protocollen, op oorzaak/gevolg, om zodoende een gedragsverandering
teweeg te brengen die een zo veilig en gezond mogelijk kinderdagverblijf kan garanderen

Omgang met kleine risico's

Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf hun tweede
levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien van veiligheid
bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan
met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te
beperken kunnen ook ten aanzien van gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het
wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens
niezen of hoesten. Ook kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan.

•

•

•

•

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van
kinderen.
Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen
kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve
vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich
opnieuw voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘ gereedschapskist’ voor effectief leren.
Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind
uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen
als ze geconfronteerd worden met uitdagingen.
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan
sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van
speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen,
hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor
hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat
niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een
slechte balans en bewegingsangst.
[Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij
willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk
speelgoed voorkomen. Maar door kinderen te veel te beschermen doen we uiteindelijk ook
geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. Een bult, een
schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
•
Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid
•
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
•
Het vergroot sociale vaardigheden
Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben
voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle
speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten
houden aan diverse afspraken.
Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap,
dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom
goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn
gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de
mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer
mogen spelen.
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risicoinventarisatie in bijlage 1 en 2.Verder staan veel van onze regels beschreven in het
pedagogisch beleid, het huisreglement en ons informatieboekje. 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.

Risico-inventarisatie

Om in kaart te brengen hoe op de opvang met risico’s wordt omgegaan, moet geïnventariseerd
worden of de werkinstructies, protocollen en andere afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden
dat risico’s tot het minimum worden beperkt.
Omdat de nieuwe wet al per 1 januari 2018 ingaat, en de tijd dus beperkt is, maken we voor
het schrijven van dit beleidsstuk nog gebruik van de risico-inventarisatie uitgevoerd met de
huidige Risicomonitor. Deze inventarisatie heeft inzichtelijk gemaakt welke maatregelen in die
tijd zijn genomen.
In de periode 01-01-2017 tot 31-12-2017 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 en
2zijn 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.

Thema’s uitgelicht

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact
hebben op het welbevinden van het getroffen kind. In het beleid moet daarom worden
beschreven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen
als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend
gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige
aanwezige volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele,
fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van
kinderen onderling.
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.
• 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).
• Vanaf 1 maart 2018 staat iedereen die werkt op het kinderdagverblijf ingeschreven in
het Personenregister Kinderopvang. Dit geldt ook voor bestuursleden of andere
volwassenen die tijdens opvanguren structureel aanwezig zijn.
• We werken met een vierogenbeleid.
• Medewerkers kennen het vierogenbeleid
• Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd.
• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt
nageleefd.
• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandeld op de opvang.
• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een
ander kind mishandeld op de opvang.
• Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
• Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.

Vierogenprincipe
Op de dagopvang is het wettelijk verplicht het vierogenprincipe 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.
Het vierogen principe bij Domino+: Zorgen voor vier ogen, vier oren en
transparantie.
Vanaf 1 Juli 2013 is het “vierogen principe” verplicht gesteld voor de dagopvang.
Het vierogen principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren met een beroepskracht.
De oudercommissie heeft hierin adviesrecht. De GGD controleert hier op.
De dagopvang op onze locatie 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.
Personeel
Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt kdv
Domino+ vooral ook ‘de gedachten achter’ het principe van belang. We moeten werken aan
een professioneel en open werkklimaat. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar
te coachen en feedback te geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. Regels kunnen
helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen medewerkers en
ouders is belangrijk.
Jaarlijks wordt er op kdv Domino+ dan ook aandacht geschonken aan de beroepshouding
binnen de kinderopvang. In verschillende overlegvormen; zoals teamoverleg of
functioneringsgesprekken komt dit ter sprake. Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken
met collega’s. Spreek je collega’s aan op ongewenst gedrag. Meld het direct bij je collega of bij
de directie wanneer je denkt dat er iets niet klopt.
Van al onze pedagogisch medewerkers, de flexibele krachten, de managementleden en de
stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag in ons bezit. Deze wordt jaarlijks
gecontroleerd door de GGD.
Invulling in de praktijk
De flexibele inkoop mogelijkheid voor ouders zorgt ervoor dat de groepsgrootte kan wisselen
en geeft ons de mogelijkheid te werken volgens het open deuren beleid en groepen samen te
voegen of te splitsen.
Om 6.30 uur gaat de deur van het kinderdagverblijf open. Twee leidsters starten altijd in groep
2. Om 7.30 uur komt er 1 leidsters bij die de BSO kinderen meeneemt en later ook naar school
brengt. Om 8.00 uur/8.30 uur en 9.00 uur komen ook de andere leidsters binnen en kunnen
we gaan splitsen.

Bij het afsluiten gebeurt dit in omgekeerde richting. Vanaf 16.30 uur gaan groepen samen
waarna er na het schoon maken van de lokalen steeds leidsters naar huis gaan om 17.00 uur,
17.30 uur en 18.00 uur. De laatste groep sluit altijd met 2 leidsters af in lokaal 2.
Door pedagogisch medewerkers is er voor gekozen geen gebruik te maken van het recht op
pauze maar gebruiken gezamenlijk met de kinderen de lunch.
Per groep staan er altijd stagiaires boventallig op de groep. Pedagogisch medewerkers gaan
altijd met z'n tweeën (of meer) op stap met de kinderen.
Ook bij het buitenspelen is het streven dit samen met 2 leidsters te doen. Verder is er van
binnenuit toezicht mogelijk op het buitenspeelterrein en houden degenen die binnen zijn mede
toezicht op het buitenspelen.
Bij flexibele opvang is het mogelijk voor ouders om ieder moment van de dag binnen te
komen. Tijdens de dag zijn er dus steeds haal en breng momenten waarop voortdurend ouders
binnen komen om hun kinderen te halen en overdracht te doen. De pedagogisch medewerker
heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere kinderen.
Wij hebben alle slaapkamers (muv gr.3 ) en toiletruimtes al vanaf de start voorzien van ramen
en we maken gebruik van een babyfoon per slaapkamer en lokaal. Door de tussendeuren open
te zetten bij groep 2 en groep 3 staan indien nodig deze groepen in contact met elkaar.
Het vierogen principe is opgenomen in onze jaarlijkse Risico- en Veiligheids Inventarisatie en
Evaluatie. Hierdoor wordt het vierogen principe jaarlijks geëvalueerd en onder de aandacht
gebracht.

Achterwachtregeling
Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag maximaal
gedurende drie uur per dag, minder (maar minimaal de helft) van het aantal benodigde
pedagogisch medewerkers inzetten. Bij kinderdagverblijf Domino+ zal dit zijn van 7.00 uur tot
8.30 uur, 12.00 uur tot 12.45 uur en van 15.00 uur tot 15.45 uur. Als in een uitzonderlijke
situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie
is, moet de achterwachtregeling worden toegepast.
In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: Bij de opvang van meer dan drie
aanwezige kinderen door maar één medewerker moet een achterwachtregeling worden
getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij
het opvangadres aanwezig is. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch
bereikbaar.
Kinderdagverblijf Domino vond het al vanaf de start in 1995 niet wenselijk dat 1 leidster
aanwezig is op locatie. Domino+ heeft deze regel na de overname in 2014, voortgezet. Als in
een uitzonderlijke situatie er toch maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere
volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat

in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig
kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de
opvangtijden.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Coby Jongmans
Anja Schlafli

0165 552837
06 24661146

EHBO regeling

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren
op elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd
certificaat voor EHBO.
Bij kinderdagverblijf Domino+ zijn er voldoende medewerkers met een geldig en geregistreerd
certificaat EHBO.
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 EHBO – EHAK - BHV
AED :
Bianca Braat
Martine de Pijper

EHBO + BHV + AED
EHBO + BHV + AED

31.01.2002
17.01.2005

Samira Almassati EHBO + EHAK + AED

17.12.2007

Esther Konings

EHBO + EHAK + AED + BHV

17.12.2007

Jorrien Fabrie

EHBO + EHAK + AED

15.12.2008

Rowan de Groen BHV

03.04.2017

Wendy Hack

03.04.2017

BHV

Door jaarlijkse herhaling in de maand maart worden de certificaten up to date gehouden.
De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:
G.v.E.-op-Maat en afgegeven door “Het Oranje Kruis”.

Beleidscyclus

Beleidscyclus
Een beleidscyclus bestaat uit vier fasen:
1. Een eerste fase waarin voorbereidingen worden gedaan om de risico-inventarisatie te
kunnen uitvoeren. Voor de nieuwe Risicomonitor betekent dit dat eerst de thema’s
moeten worden vastgesteld die hierin opgenomen worden (met de daarbij behorende
onderwerpen). Wellicht zijn er bepaalde onderwerpen die eerst nog verkend moeten
worden? En wie is de verantwoordelijke voor de uitvoering van de Quick Scans?
2. Een tweede fase waarin daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met de risicoinventarisatie. In deze fase ga je actief met medewerkers in gesprek over de te
behandelen thema’s zodat een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor
verbetering vatbaar zijn.
3. Een derde fase waarin wordt opgesteld hoe deze verbeterpunten het beste aangepakt
kunnen worden, in de vorm van een plan van aanpak.
4. En een laatste vierde fase om te evalueren of de aanpassingen hebben geleid tot
verbetering.
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.

Plan van aanpak
Tijdens het eerste leidstersoverleg van 2018 zullen er duidelijke afspraken gemaakt worden en
nav deze afspraken zal er een plan van aanpak ontstaan.

Welke maatregelen worden genomen?
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:

- Leg de volgende maatregel schriftelijk vast; bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te
voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel terecht komt.
- De luchtvochtigheid wordt in groepsruimten en slaapkamers regelmatig gecontroleerd en is
tussen de 30 en 70%
- er wordt een ventilator gebruikt in binnenruimtes waar de temperatuur oploopt boven de 25
graden.
-bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren.
-buitenruimte; zorg voor een uitgebreide jaarlijkse inspectie door iemand met kennis van
zaken.
-entree/gang; plaats de afvalbak boven 1.50 meter hoogte.
-entree/gang; sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met een sleute.
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar bijlage 1 en 2

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere
en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we binnen 8 weken 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.

Communicatie en afstemming intern en extern

Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)
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 instructies. Zodanig dat deze persoon in
staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens teamoverleggen 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.
Via de nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten
aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo
mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is,
wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.

Ondersteuning en melding van klachten

Voor ouders en medewerkers
Ondanks dat alles goed gaat kan het altijd gebeuren dat ouders of medewerkers een klacht
hebben over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid wordt gewerkt. We staan open voor
feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder om zelf 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.
In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan
geboden:
Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie
U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u dit kunt
doen, staat in hun klachtenregeling.
Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang
Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet
binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen
met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie
Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u
en de kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.
Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang
Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de
Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding
(klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure van de
kinderopvangorganisatie doorlopen.

Bijlage 1, Toetsingsrapportage veiligheidsmanagement

RI naam:

Veiligheid algemeen

RI type:

Veiligheid

Voor werkvorm(en):

KDV

Leeftijdsgroepen:

0-4

Organisatienaam:
Locatienaam:

Stichting Domino+

Inventarisatie
voltooid:

22-01-2018

Afgedrukt op:

22-01-2018

RI omschrijving:

veiligheid algemeen

Algemene kenmerken:

AAN- In de buitenruimte/ op de speelplaats staat een speeltoestel.
AAN- In het gebouw zijn radiatoren aanwezig.
AAN- Rond de buitenruimte/ speelplaats staat een omheining.
UIT - In de directe nabijheid van de opvang is water aanwezig (vb: sloot, vijver)
UIT - In het gebouw worden huisdieren gehouden of komen regelmatig binnen.

Ruimte: - Binnen bergruimte

Type: Binnen bergruimte

Ruimte: - Binnen bergruimte wasmachine

Type: Binnen bergruimte
In deze ruimte staat een wasmachine/-droger
In deze ruimte staat een verwarmingsketel
In deze ruimte staat een afvalbak
In deze ruimte staat een (stelling)kast
Er wordt in deze ruimte gebruik gemaakt van giftige stoffen zoals
schoonmaakmiddelen, medicijnen, sigaretten, toner, planten of lotion

Ruimte: - Buitenruimte

Type: Buitenruimte
In de buitenruimte/ op de speelplaats staan planten.
In de buitenruimte staat straatmeubilair

Ruimte: - Entree/gang

Type: Entree/gang
In deze ruimte zijn ramen aanwezig (die kunnen worden geopend).
In deze ruimte staat een afvalbak
In deze ruimte staat een (stelling)kast
Er is een garderobe aanwezig.

Ruimte: - Kantoor

Type: Kantoor
In deze ruimte staat een afvalbak
In deze ruimte staat een (stelling)kast

Ruimte: - Keuken

Type: Keuken
In deze ruimte staat een afvalbak
In deze ruimte is een oven/kookplaat/ fornuis aanwezig

Module: - Binnen bergruimte
Scenario 1 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer
Maatregelen:

Kans: Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Ernst: Groot
Is genomen

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.

Is genomen

Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.

Is genomen

Leg een vloerbedekking (zoals een vloerkleed of -mat) vast met bijvoorbeeld een
antislipstrip.

Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als Is genomen
dat mogelijk is.
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Module: - Binnen bergruimte wasmachine
Scenario 1 Kind krijgt giftige stoffen binnen (schoonmaakmiddel, medicijnen, sigaretten(peuk), toner,
plant, lotions)
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Laat giftige stoffen (zoals planten, muizengif of toiletblokje) niet rondslingeren in
handbereik van kinderen. Berg deze goed op.

Is genomen

Maak schoon op een tijdstip dat kinderen niet aanwezig zijn.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: bel bij vergiftiging direct 112.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

calamiteitenprotocol

Maak de volgende afspraak met medewerkers: laat sigaretten(peuken) niet rondslingeren Is genomen
in handbereik van kinderen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: bewaar medicijnen buiten handbereik van Is genomen
kinderen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Observaties:

In deze ruimte zijn geen medicijnen, sigaretten, planten of een toner
aanwezig.

Scenario 2 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.

Is genomen

Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.

Is genomen

Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.

Is genomen

Scenario 3 Kind verbrandt zich aan CV ketel en/of leidingen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Scherm de ruimte af door een hekje voor de deur te plaatsen.

Is genomen

Maak de afspraak met medewerkers: doe de deur van de ruimte altijd op slot en houd
kinderen uit de ruimte.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Observaties:

De cv installatie staat achter een deur die verzwaard is en voor een kind
niet open te krijgen is,

Scenario 4 Kind klimt in wasdroger/ wasmachine
Maatregelen:

Kans: Klein

Plaats de klink of draaiknop van de ruimte op minimaal 1,35 meter hoogte.
Observaties:

Ernst: Klein
Is genomen

Kinderen mogen deze ruimte niet betreden. De deur is ook altijd dicht en is
vanaf de gang bereikbaar. In de gang is altijd iemand bij het kind.

Scenario 5 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer
Maatregelen:

Kans: Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiëne beleid

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.

Ernst: Groot
Is genomen

Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als Is genomen
dat mogelijk is.
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Module: - Buitenruimte
Scenario 1 Kind valt of struikelt over opstapje, stoeprandje, muurtje, fietsenrek of zandbakrand
Maatregelen:

Kans: Groot

Ernst: Groot

Deel de speelplaats in zonder randen of afstapjes midden op de speelplaats.

Is genomen

Verwijder onnodige randjes, opstapjes en muurtjes.

Is genomen

Plaats de zandbak in een hoek van de speelplaats.

Is genomen

Scenario 2 Kind verstapt zich, valt of glijdt uit over oneffenheden in/gladde plekken op de bestrating door
bijvoorbeeld losse stenen, boomwortel, kuil, los zand, bladeren of mos
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Veeg of strooi pekel bij sneeuw en ijsvorming op de straat.

Is genomen

Leg op schaduwrijke plekken een stroeve ondergrond aan (en zeker geen gladde,
rubberen tegels).

Is genomen

Maak de bemoste gedeeltes van de speelplaats schoon en zorg voor minder schaduw op Is genomen
deze plekken.
Verwijder bladeren op de speelplaats (vooral in de herfst).

Is genomen

Zorg voor goede afwatering van de speelplaats zodat er geen plassen water blijven staan. Is genomen
Maak een onderhoudsplan: controleer de speelplaats 2 keer per jaar op oneffenheden
zoals losse stenen.

Is genomen

Scenario 3 Kind botst tegen of bezeert zich aan straatmeubilair (bijv. bank, afvalbak, paaltje, hek,
speeltoestel)
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Plaats straatmeubilair buiten de looproute.

Is genomen

Creëer voldoende loopruimte rondom straatmeubilair.

Is genomen

Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renspelletjes, skaten en
fietsen) zonder straatmeubilair.

Is genomen

Repareer kapot straatmeubilair en/of verwijder scherpe onderdelen

Is genomen

Vervang straatmeubilair dat niet meer goed en versleten is om onveilige situaties te
voorkomen.

Is genomen

Scenario 4 Kind verwondt zich aan een stekelige plant of eet van een giftige plant
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Plaats planten en struiken zonder prikkels aan de speelzijde van het terrein.

Is genomen

Verwijder stekende, bijtende of giftige planten en struiken.

Is genomen

Scenario 5 Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)
Maatregelen:

Kans: Klein

Zorg voor een uitgebreide jaarlijkse inspectie door iemand met kennis van zaken.
Deadline:

1-11-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Maak de volgende afspraak: controleer het speeltoestel maandelijks door te kijken of je
signalen ziet van slijtage.

Ernst: Klein
Te nemen

Is genomen

Scenario 6 Kind botst tijdens het spelen op of bij een speeltoestel tegen een obstakel of ander kind
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Creëer voldoende loopruimte om speeltoestellen heen.

Is genomen

Zet een speeltoestel niet te dicht bij een obstakel of ander toestel.

Is genomen

Deel de speelruimte zo in dat druk en rustig spel van elkaar gescheiden zijn.

Is genomen

Scenario 7 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel omdat de traptrede, leuning of handvat glad is
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Breng een antislip-product aan op treden en handvatten van speeltoestellen (bijvoorbeeld Is genomen
een coating of zelfklevend antislip-materiaal).
Scenario 8 Jong kind valt van klimrek of ander speeltoestel dat bedoeld is voor oudere kinderen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Richt een apart speelgedeelte in (met afscheiding) voor jonge kinderen.

Is genomen

Zorg voor speeltoestellen die passen bij de leeftijd van de kinderen.

Is genomen

Maak de afspraak met kinderen: jonge kinderen spelen niet op de speeltoestellen voor
oudere kinderen en andersom.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Observaties:

We hebben 2 aparte buitenspeelruimtes. 1 voor het KDV en 1 voor de BSO

Scenario 9 Kind valt van klimrek of ander speeltoestel op losliggend speelmateriaal
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Zorg dat er geen zand ligt als ondergrond van een klimrek of ander speeltoestel.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: speel niet met spelmateriaal (zoals fietsen of
skelters) in de buurt van speeltoestellen.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Scenario 10 Kind botst tegen schommelend kind
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Plaats een schommel aan de zijkant van een speelplaats.

Is genomen

Gebruik geen zand als ondergrond van de schommel. Hier willen kinderen graag mee
willen spelen.

Is genomen

Laat extra ruimte rondom de schommel vrij.

Is genomen

Observaties:

25-09'14: We hebben geen vaste schommel, maar kunnen een schommel
ophangen in het gras voor kleine kinderen tot ca. 1 jaar.

Scenario 11 Kind blijft met koordje van capuchon achter speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: een kind mag geen kleding met Is genomen
koorden dragen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Scenario 12 Kind blijft met een ketting of armband aan een speeltoestel (bijvoorbeeld glijbaan) hangen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen Is genomen
sierraden dragen.
Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sierraden dragen.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind geen
sierraden draagt, waarmee het zich kan bezeren.

Is genomen

Scenario 13 Kind komt met een voet tussen de spaken van een kinderfiets of driewieler
Maatregelen:

Kans: Klein

Laat kinderen alleen fietsen op fietsjes of driewielers zonder spaken.

Ernst: Groot
Is genomen

Scenario 14 Kind wordt door een fietsend kind omver gereden
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Laat kinderen buiten fietsen op een plek die groot genoeg is, zonder wandelende kinderen Is genomen
erbij.
Creëer voldoende vrije ruimte voor fietsende kinderen zodat ze niet tegen elkaar
aanrijden.

Is genomen

Scenario 15 Kind is aan het spelen op de speelplaats en komt per ongeluk op de straat (rent bijvoorbeeld
achter een bal aan) en wordt aangereden
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

"Scheid een speelplaats rondom af met bijvoorbeeld planten, een hek of een muurtje.

Is genomen

Sluit het hek van de speelplaats tijdens speeltijd.

Is genomen

Kies een goede, afgeschermde ruimte voor een speelplaats, ver weg van de straat (vooral Is genomen
van belang bij balspelen).
Creëer ruimte tussen een speelplaats en een (drukke) straat (bijvoorbeeld met een brede Is genomen
stoep).
Scenario 16 Kind stopt kleine voorwerpen (kraaltjes, steentjes etc.) in mond, neus of oren
Maatregelen:

Kans: Klein

Verwijder kleine voorwerpen die kinderen in hun mond, neus of oren kunnen stoppen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Ernst: Groot
Is genomen

Scenario 17 Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur
Maatregelen:

Kans: Klein

Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

vervoersbeleid

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: geef het goede voorbeeld aan kinderen.
Denk bijvoorbeeld bij het oversteken aan de verkeersregels.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

vervoersbeleid

Ernst: Groot

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: gebruik een autostoeltje of fietsstoeltje als Is genomen
je met een jong kind op pad gaat.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

vervoersbeleid

Scenario 18 (Jong) kind botst of valt tijdens spelen (ballen/rennen/fietsen/skaten) tegen een ander kind of
wordt omver gelopen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Richt een apart speelgedeelte in voor jonge kinderen (met afscheiding).

Is genomen

Richt een apart speelgedeelte in voor druk spel (zoals bal- en renspelletjes, skaten en
fietsen).

Is genomen

Geef duidelijk aan op welke tijden druk spel (zoals balspelen, fietsen en skaten)
plaatsvindt op de speelplaats.

Is genomen

Plaats de speelplaats voor jonge kinderen niet direct naast het speelgedeelte voor druk
spel.

Is genomen

Plaats speeltoestellen niet direct naast het speelgedeelte voor druk spel.

Is genomen

Scherm een veld voor balspelen af (bijvoorbeeld met een hek, muurtje of heg).

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: oudere kinderen spelen niet op het
speelgedeelte voor jonge kinderen en andersom.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Scenario 19 Kind loopt weg
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Zorg ervoor dat het hek van het buitenplein niet naar buiten kan worden geopend, maar
alleen naar binnen.

Is genomen

Plaats een kinderveilige sluiting op het hek.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd altijd toezicht tijdens het
(buiten)spelen.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Maak de volgende afspraak met medewerkers: weet wat je moet doen als een kind wordt Is genomen
vermist.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

calamiteiten protocol

Observaties:

25-09-'14: Het hekwerk zit altijd op slot.

Scenario 20 Kind bezeert zich aan de omheining doordat het er overheen klimt of er onder door kruipt
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Verwijderen opstapmogelijkheden (zoals een bankje, prullenbak of fietsenrek) om
klimmen te voorkomen.

Is genomen

Verklein de ruimte tussen de onderkant van de omheining en de grond.

Is genomen

Verwijder scherpe onderdelen die aan een omheining kunnen zitten (zoals punten,
randen, kapot gaas of prikkeldraad).

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: klim niet over het hek als bijvoorbeeld de bal
hier overheen valt. Vraag het de juf of begeleider.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

BSO afspraken

Scenario 21 Kind verwondt zich aan speelgoed (scherp speelgoed of splinters)
Maatregelen:

Kans: Klein

Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Ernst: Klein
Is genomen

Gebruik bij voorkeur gelijmd speelgoed, met verzonken schroeven.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of speelgoed nog
heel is, zonder scherpe randen.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Observaties:

25-09-'14: regelmatig wordt het speelgoed nagekeken.

Scenario 22 Kind loopt of fietst naar de opvang/school en wordt aangereden door een auto of fietser (bijv
tijdens oversteken of afslaan)
Maatregelen:

Kans: Klein

Breng veilige looproutes in kaart
Observaties:

Ernst: Groot
Is genomen

25-09-'14: Bij onze route naar school, gebruiken we de route waarbij je geen
straat hoeft over te steken.

Scenario 23 Kind bezeert zich aan zwerfvuil of aan afval in de buurt van vuilcontainer, afvalbak, glasbak
Maatregelen:

Kans: Klein

Plaats afval van de opvang in een afgeschermde ruimte (bijvoorbeeld met een houten
hek, gaas of spijlen) en niet op de speelplaats.

Ernst: Groot
Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de speelplaats regelmatig
Is genomen
(bijvoorbeeld 2 keer per week) op afval bij de afvalbak, zwerfvuil, losse stenen en takken.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer de zandbak regelmatig
(bijvoorbeeld 2 keer per week) op zwerfvuil, honden- en kattenpoep.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 24 Kind botst tegen ouders / fietsers / lopende kinderen/ obstakel voor ingang van de
speelplaats
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Zorg voor een rustige verkeerssituatie voor de deur (bekijk de tips).

Is genomen

Zorg voor een overzichtelijke, brede en ruime ingang van de speelplaats.

Is genomen

Scenario 25 Kind valt of struikelt omdat het terrein niet verlicht is
Maatregelen:
Niet van toepassing:

24-09-'14: Zodra het schemerig wordt spelen de kinderen niet meer buiten.

Scenario 26 Kind krijgt een zonnesteek
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Beperk de duur van het buitenspelen bij extreme hitte en/of sterke zonkracht.

Is genomen

Pas het spel aan, zodat je een grote inspanning door kinderen vermijdt.

Is genomen

Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen.

Is genomen

Zorg voor voldoende schaduwplekken waar de kinderen kunnen spelen.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: let erop dat kinderen niet onbeschermd en Is genomen
te lang in de zon spelen.
Scenario 27 Kind droogt uit
Maatregelen:

Kans: Klein

Bij hoge temperaturen wordt extra drinken aangeboden
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Ernst: Groot
Is genomen

Scenario 28 Kind verbrandt door de zon
Maatregelen:

Kans: Groot

Ernst: Groot

Zorg ervoor dat kinderen zoveel mogelijk een t-shirtje en hoofdbedekking (bijvoorbeeld
pet of hoedje) dragen als ze buitenspelen.

Is genomen

Smeer kinderen van begin mei tot eind september op alle dagen in dat het zonnig of half
bewolkt is. Ook als ze in de schaduw spelen.

Is genomen

Smeer kinderen om de 2 uur in met een anti-zonnebrandmiddel met een factor (SPF) van Is genomen
ten minste 20.
Stel kinderen jonger dan 1 jaar niet direct bloot aan zonlicht.

Is genomen

Laat kinderen niet tussen 12:00 en 15:00 uur in de volle zon spelen. Speel zo veel
mogelijk in de schaduw.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: let erop dat kinderen niet onbeschermd en Is genomen
te lang in de zon spelen.
Scenario 29 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Gebruik bij voorkeur geen schadelijke bestrijdingsmiddelen (zoals onkruidverdelger) op de Is genomen
buitenspeelplaats van de kinderen.
Observaties:

Als er onkruidverdelger wordt gebruikt (dit gebeurt zelden) is dit op vrijdag
nadat alle kinderen weg zijn en wordt op zaterdag het onkruid weggehaald.

Scenario 30 Medewerkers en/of kinderen raken gewond bij het ophalen of wegbrengen, doordat
medewerkers niet bekend zijn met afspraken
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Stel een protocol op over veiligheid bij het ophalen en wegbrengen van kinderen.

Is genomen

Geef medewerkers een instructie over het veilig vervoeren van kinderen voordat ze op
pad gaan.

Is genomen

Geef met name chauffeurs een duidelijke instructie over het veilig vervoeren van
kinderen.

Is genomen

Scenario 31 Medewerkers en/of kinderen raken gewond tijdens het vervoer, doordat er geen juiste
veiligheidsvoorzieningen zijn getroffen voor vervoer met auto, bus of andere vervoersmiddelen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Zorg ervoor dat auto's voldoen aan de wettelijke eisen voor vervoer van kinderen. Een
Is genomen
carrosseriebedrijf kan je hierbij helpen (geef duidelijk de leeftijden van de kinderen bij hen
aan).
Scenario 32 Kind is niet veilig doordat een onbekende ongewenst de (buiten)ruimte binnenkomt en het
mogelijk iets aandoet.
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Laat onbekenden nooit zonder toestemming de (buiten)ruimte van de opvang betreden.

Is genomen

Zorg ervoor dat altijd is vastgelegd wie de kinderen mag komen ophalen.

Is genomen

Scenario 33 Kind wordt vermist tijdens uitstapje of tijdens vervoer van school naar naschoolse opvang.
Maatregelen:

Kans: Klein

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing tijdens uitstapje of vervoer.

Ernst: Groot
Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij Is genomen
vermissing.
Maak de volgende afspraak met kinderen: vraag hulp aan volwassenen om je heen.

Is genomen

Scenario 34 Kind wordt vermist op de opvang.
Maatregelen:

Kans: Klein

Stel een protocol op over wat te doen bij vermissing op de opvang.

Ernst: Groot
Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: volg altijd het protocol over wat te doen bij Is genomen
vermissing op de opvang.
Maak de volgende afspraak met kinderen: als je niet meer weet waar je precies bent op
de opvang, vraag hulp aan volwassenen om je heen.

Is genomen

Scenario 35 Kind bezeert zichzelf doordat het verstrikt raakt in een sieraad of een klein sieraad in de
mond stopt
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen Is genomen
sieraden dragen.
Informeer medewerkers over de risico's die er zijn als kinderen sieraden dragen.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of een kind geen
sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren.

Is genomen

Module: - Entree/gang
Scenario 1 Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Breng een veiligheidstrip aan tot minimaal 1,20 meter hoogte.

Is genomen

Plaats een deurbuffer.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: controleer regelmatig of de veiligheidstrips Is genomen
nog in goede staat zijn en goed vastzitten.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

map RIE

Scenario 2 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Plaats kind veilige wandcontactdozen

Is genomen

Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie
voorbeeld).

Is genomen

Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.

Is genomen

Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.

Is genomen

Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog
(goed) op de stopcontacten zitten.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

map RIE

Observaties:

Wij hebben geen lage stopcontacten, behalve tussen groep 2 en 3 bij de
wc. In dat stopcontact zit een stekker.
De stopcontacten zitten op 1.20 meter hoogte en zijn voorzien van
stopcontactbeveiligers.

Scenario 3 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.

Is genomen

Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.

Is genomen

Scenario 4 Kind botst tegen kapstokhaak
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Scherm kapstokhaken af met een plank.

Is genomen

Zorg voor een veilige kapstok met bijvoorbeeld bolhaken (zonder uitstekende delen).

Is genomen

Scenario 5 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.

Is genomen

Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.

Is genomen

Schaf ladekasten aan met een kantelbeveiliging.

Is genomen

Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.

Is genomen

Scenario 6 Kind eet uit afvalbak
Maatregelen:

Kans: Klein

Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.
Deadline:

1-11-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Ernst: Klein
Te nemen

Plaats de klink of draaiknop van de ruimte waar de afvalbak staat op minimaal 1,35 meter Is genomen
hoogte.
Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.
Deadline:

1-11-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Het risico wordt aanvaard:

Te nemen

24-09-'14: Er staat een afvalbak met een kleine diepe opening waar
kinderen niet zomaar iets uit kunnen halen, daar zouden ze heel veel
moeite voor mogen doen. Deze afvalbak staat in de gang waar de kinderen
altijd onder toezicht zijn van eigen ouders of leidsters.

Scenario 7 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).

Is genomen

Scherm gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of
(kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten).

Is genomen

Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: kijk uit met spelen in de buurt van ruiten.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Scenario 8 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Scherm de radiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).

Is genomen

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.

Is genomen

Scenario 9 Kind botst of valt tegen radiator
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).

Is genomen

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.

Is genomen

Scenario 10 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Scherm de ledenradiator af met een omkasting van gaatjesboard (zie voorbeeld).

Is genomen

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.

Is genomen

Scenario 11 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.

Is genomen

Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen,
kaarten, posters, enzovoorts.

Is genomen

Scherm uitstekende delen op de muur af.

Is genomen

Maak de muur glad of stuc de muur.

Is genomen

Scenario 12 Kind rent ongezien naar buiten
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Voorzie de deur van een klink of draaiknop op minimaal 1,35 meter hoogte.

Is genomen

Bevestig een deurdranger op de deur zodat deze niet open blijft staan (zie voorbeeld).

Is genomen

Observaties:

24-09-'14: De voordeur kan alleen maar worden opgemaakt via een
drukknop die boven 1.35 m. is opgehangen.

Scenario 13 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer
Maatregelen:

Kans: Groot

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

schoonmaak beleid

Ernst: Groot
Is genomen

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.

Is genomen

Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.

Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als Is genomen
dat mogelijk is.
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.
Observaties:

Is genomen

de vloer wordt pas gedweild als alle kinderen naar huis zijn.

Scenario 14 Kind of medewerk(st)er glijdt bij het naar binnen gaan uit op een gladde of natte vloer
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Leg binnen bij de ingang een goede droogloopmat neer.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Scenario 15 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair,
speelgoed)
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.

Is genomen

Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.

Is genomen

Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.

Is genomen

Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover
struikelt.

Is genomen

Verwijder overbodige objecten uit de ruimte.

Is genomen

Scherm scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie
voorbeeld)

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Module: - Kantoor
Scenario 1 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.

Is genomen

Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.

Is genomen

Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.

Is genomen

Scenario 2 Kind eet uit afvalbak
Maatregelen:

Kans: Klein

Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Observaties:

Ernst: Klein
Is genomen

25-09-'14: Kinderen mogen niet in het kantoor komen. Het kantoor is op slot
als niemand aanwezig is.

Scenario 3 Kind en/of medewerker valt door glas in of naast de deur of valt door ruit van raam
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Schaf (nieuwe) ruiten aan van veiligheidsglas (gelaagd glas).

Is genomen

Scherm gewoon vensterglas af met veiligheidsfolie, houten balkjes of planken of
(kunststof) plaatmateriaal om breken te voorkomen (vooral lage doorlopende ruiten).

Is genomen

Voorzie glas van een duidelijke markering (bijvoorbeeld stickers) op ooghoogte.

Is genomen

Scenario 4 Kind snijdt zich aan kantoorartikelen
Maatregelen:

Kans: Klein

Doe de kantoorruimte op slot.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Berg scherpe kantoorartikelen (zoals scharen en briefopeners) op in afgesloten lade of
kast.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Berg tassen van medewerkers op in een dichte kast.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Observaties:

Ernst: Groot

Is genomen

Is genomen

Kinderen mogen niet in het kantoor komen. Het kantoor is op slot als
niemand aanwezig is.

Scenario 5 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker
Maatregelen:

Kans: Klein

Als je aanstekers gebruikt, gebruik dan kind veilige aanstekers.

Ernst: Groot
Is genomen

Maak de volgende afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na Is genomen
gebruik op een plek waar kinderen niet bij kunnen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Scenario 6 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer
Maatregelen:

Kans: Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënisch beleid

Ernst: Groot
Is genomen

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.

Is genomen

Zet losse snoeren vast of berg deze op in een kabelgoot.

Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als Is genomen
dat mogelijk is.
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Module: - Keuken
Scenario 1 Kind komt in contact met elektriciteit door kapotte snoeren of stopcontacten
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Plaats kind veilige wandcontactdozen

Is genomen

Zorg ervoor dat op alle elektriciteitsgroepen een aardlekschakelaar is gemonteerd (zie
voorbeeld).

Is genomen

Plaats stopcontacten boven 1,50 meter hoogte.

Is genomen

Breng een kabelgoot aan waarin losse snoeren worden opgeborgen.

Is genomen

Maak de volgende afspraak: controleer regelmatig of de stopcontactbeveiligers nog
(goed) op de stopcontacten zitten.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

map RIE

Observaties:

Kinderen mogen niet in de keuken komen. Als dit wel gebeurt is dit altijd
onder begeleiding van een leidster.
Anja Schläfli maakt elk jaar een rondje door het gebouw om te controleren
of alle stopcontactbeveiligers nog (goed) op de stopcontacten zitten.
Als er tussendoor wordt opgemerkt door leidsters dat er 1 los zit of niet
meer aanwezig, dan wordt dit gemeld.

Scenario 2 Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Maatregelen:

Kans: Klein

Zet elektrische apparaten vast als dat mogelijk is.
Observaties:

Ernst: Groot
Is genomen

Kinderen mogen niet alleen in de keuken komen.

Scenario 3 Kind brandt zich aan een heet apparaat (kookplaat, gaspit, ovenruit, waterkoker)
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte.

Is genomen

Maak de volgende afspraak met medewerkers: plaats de waterkoker zo dat een kind er
niet bij kan (bijvoorbeeld hoog of ver naar achteren op het aanrecht).

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Maak de volgende afspraak met medewerkers: houd jonge kinderen uit de keuken als de
oven aan staat.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Maak de volgende afspraak met kinderen: niet spelen in de buurt van de oven en het
fornuis.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Observaties:

Is genomen

Is genomen

kinderen mogen niet in de keuken komen, alleen onder begeleiding van een
leidster.

Scenario 4 Een (stelling)kast valt om en een kind of medewerker komt eronder terecht
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Veranker stellingkasten of wandkasten aan de muur met bijvoorbeeld schroeven.

Is genomen

Zorg voor stabiele en geschraagde stellingkasten.

Is genomen

Zet kasten of andere grote (overbodige) objecten nooit in een smalle looproute.

Is genomen

Scenario 5 Kind eet uit afvalbak
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Plaats de klink of draaiknop van de ruimte waar de afvalbak staat op minimaal 1,35 meter Is genomen
hoogte.
Observaties:

kinderen mogen zonder begeleiding niet in de keuken komen. De keuken is
niet afgesloten met een slot, maar de kinderen krijgen de deur niet zelf
open.

Scenario 6 Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen
Maatregelen:

Kans: Klein

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.

Ernst: Groot
Is genomen

Scenario 7 Kind botst of valt tegen radiator
Maatregelen:

Kans: Klein

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.
Het risico wordt aanvaard:

Ernst: Klein
Is genomen

Kinderen mogen niet zonder begeleiding in de keuken komen.

Scenario 8 Kind komt met hand klem te zitten tussen de ledenradiator
Maatregelen:

Kans: Klein

Deel je ruimte zo in dat je voldoende loopruimte hebt bij de radiatoren.
Het risico wordt aanvaard:

Ernst: Klein
Is genomen

Kinderen mogen niet zonder begeleiding in de keuken komen. Daarnaast
hangt de radiator hoog en kunnen kinderen er niet goed bij.

Scenario 9 Kind bezeert zich aan een oneffenheid op muur
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Verwijder oneffenheden op de muur tot minimaal 1,35 meter hoogte.

Is genomen

Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het weghalen van schilderijen,
kaarten, posters, enzovoorts.

Is genomen

Scherm uitstekende delen op de muur af.

Is genomen

Maak de muur glad of stuc de muur.

Is genomen

Scenario 10 Kind snijdt zich aan een mes
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte.

Is genomen

Sluit de vaatwasser goed af.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Maak de volgende afspraak met medewerkers: doe de keukendeur, het hekje en de
vaatwasser altijd goed dicht en de keukenlades altijd op slot.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Is genomen

Scenario 11 Kind trekt plastic zak over het hoofd
Maatregelen:

Kans: Klein

Plaats de klink of draaiknop van de keuken op minimaal 1,35 meter hoogte.
Observaties:

Ernst: Groot
Is genomen

kinderen mogen niet alleen in de keuken komen. De keuken bevindt zich
ook buiten de lokalen.

Scenario 12 Kind heeft toegang tot lucifers / aansteker
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Groot

Maak de volgende afspraak met de medewerkers: berg lucifers en aanstekers altijd op na Is genomen
gebruik op een plek waar kinderen niet bij kunnen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Scenario 13 Kind brandt zich aan heet water of warmwaterkraan
Maatregelen:

Kans: Klein

Scherm kranen af waar kinderen geen gebruik van mogen maken (als zij daar makkelijk
bij kunnen komen).

Ernst: Groot
Is genomen

Plaats geen objecten bij kranen die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een stoel, Is genomen
doos of tas).
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Observaties:

kinderen mogen niet alleen in de keuken komen.

Scenario 14 Kind krijgt hete thee over zich heen
Maatregelen:

Kans: Klein

Maak geen thee (of andere hete dranken) klaar in de buurt van de kinderen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels
Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Gebruik placemats en geen tafelkleden waar kinderen aan kunnen trekken.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

huisregels

Is genomen

Is genomen

Zet (thee)kopjes ver op tafel en het aanrecht zodat kinderen er niet bij kunnen.
Schriftelijk vastgelegd?

Ernst: Groot

Is genomen

Is genomen

Scenario 15 Kind en/of medewerker glijdt binnen uit op gladde of natte vloer
Maatregelen:

Kans: Klein

Verwijder afval op trappen en vloeren direct als je dit tegenkomt.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiëne beleid

Ernst: Groot
Is genomen

Maak natte vloeren gelijk droog of zet deze af met waarschuwingsbordjes.

Is genomen

Kies nieuwe vloeren met een stroeve coating en/of voorzie bestaande vloeren hiervan als Is genomen
dat mogelijk is.
Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Scenario 16 Kind of medewerker stoot/botst/struikelt/bezeert zich aan een object (kind, meubilair,
speelgoed)
Maatregelen:

Kans: Klein

Ernst: Klein

Scheid de loop- en speelruimten van elkaar.

Is genomen

Creëer voldoende loopruimte om meubilair heen.

Is genomen

Zorg ervoor dat ieder kind voldoende ruimte heeft om te bewegen.

Is genomen

Creëer voldoende bergruimte voor speelgoed en ruim dit goed op zodat niemand erover
struikelt.

Is genomen

Verwijder overbodige objecten uit de ruimte.

Is genomen

Scherm scherpe randen en punten van meubilair af (bijvoorbeeld met tafelhoekjes, zie
voorbeeld)

Is genomen

Maak de volgende afspraak met kinderen: ren niet in de binnenruimtes.

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Maak de volgende afspraak met kinderen: ruim speelgoed na gebruik op.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Actueel Actieplan
Te nemen acties:
Zorg voor een uitgebreide jaarlijkse inspectie door iemand met kennis van zaken.
Hoort bij module:

- Buitenruimte

Hoort bij scenario:

Kind bezeert zich aan een speeltoestel (bijvoorbeeld door slijtage)

Prioriteit:
Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-11-2018

Plaats de afvalbak boven 1,50 meter hoogte.
Hoort bij module:

- Entree/gang

Hoort bij scenario:

Kind eet uit afvalbak

Prioriteit:
Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-11-2018

Sluit de ruimte waar de afvalbak staat af met sleutel.
Hoort bij module:

- Entree/gang

Hoort bij scenario:

Kind eet uit afvalbak

Prioriteit:
Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-11-2018

Uitgevoerde acties:

Tijdens het inventariseren van de RI heb je aangegeven dat beleid is vastgelegd in een
protocol/handboek of anderszins.
Weten alle medewerkers deze protocollen/handboeken te vinden? Op welke manier worden de
medewerkers op de hoogte gesteld dat een protocol is gewijzigd/uitgebreid? Hoe wordt zorg
gedragen dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt?
protocollen en beleid kunnen altijd worden ingezien. Er wordt in elke vergadering gesproken over
een stukje van een beleid of protocol.

Bijlage 2, Toetsingsrapportage gezondheidsmanagement

RI naam:

gezondheid algemeen

RI type:

Gezondheid

Voor werkvorm(en):

KDV

Leeftijdsgroepen:

0-4

Organisatienaam:
Locatienaam:

Stichting Domino+

Inventarisatie
voltooid:

22-01-2018

Afgedrukt op:

22-01-2018

RI omschrijving:

gezondheid algemeen

Module: Gezondheidsrisico’s door overdracht van

Kenmerk: In het kindercentrum worden zwembadjes gebruikt.

ziektekiemen

Kenmerk: Er zijn fopspenen aanwezig of fopspenen worden meegenomen.
Kenmerk: Er worden potjes gebruikt.

Module: Gezondheidsrisico’s als gevolg van het

Kenmerk: Op de locatie zijn (open) verbrandingstoestellen, zoals een geiser, cv-ketel,

binnenmilieu

kachel, gasoven of afzuigkap aanwezig.
Kenmerk: In het pand is (mogelijk) asbest aanwezig.

Module: Gezondheidsrisico’s als gevolg van het
buitenmilieu
Module: Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (niet)
medisch handelen

Module: Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen
Scenario 1 Kind krijgt door gebruik van een vuile of andermans fopspeen ziektekiemen binnen
Maatregelen:

Kans: Klein

Fopspenen worden minimaal wekelijks uitgekookt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Is genomen

Ieder kind heeft een eigen herkenbare fopspeen

Is genomen

Fopspenen worden gescheiden van elkaar opgeborgen

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Fopspenen worden in schone bakjes opgeborgen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

Is genomen

Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de fopspenen van zijn/haar kind. De
ouders nemen de fopspenen elke dag mee naar huis en brengen de
fopspeen mee als zijn/haar kind het kdv bezoekt.
Ieder kind heeft zijn eigen bakje waarin de fopspeen wordt bewaard.

Scenario 2 Kind komt in contact met ziektekiemen via ongewassen handen van pedagogisch medewerker
Maatregelen:

Kans: Klein

Handen worden gewassen bij zichtbare verontreiniging van de handen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen voor het aanraken of bereiden van voedsel
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen voor het eten of helpen met eten
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen voor wondverzorging
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen voor het aanbrengen van zalf of crème
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na hoesten, niezen en snuiten
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na toiletgebruik
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na het verschonen van een kind
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na het afvegen van de billen van een kind
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na het buitenspelen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na het schoonmaken
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot,
braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden gewassen na contact met vuile was of afval
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

is genomen

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Scenario 3 Kind komt in contact met ziektekiemen via onzorgvuldig gewassen handen van pedagogisch
medewerkers
Maatregelen:

Kans: Klein

Handen worden met water en vloeibare zeep gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

De zeep wordt over de gehele handen verdeeld
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Handen worden na het wassen goed schoongespoeld
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Handen worden met een schone handdoek of papieren wegwerpdoekjes gedroogd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 4 Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke pedagogisch medewerkers
Maatregelen:

Kans: Klein

Zieke pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

Hygiënebeleid

Pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de ziek- en herstelmeldingsprocedure
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

verzuimbeleid

Medewerkers raadplegen een arbo-arts bij ziekteverschijnselen van besmettelijke aard
(zoals diarree of huiduitslag)
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

verzuimbeleid

Medewerkers weten hoe te handelen als ze ziek van vakantie terugkomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 5 Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van ander kind
Maatregelen:

Kans: Klein

Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met bijvoorbeeld een wattenstaafje gedept
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden direct met Is genomen
een reinigingsmiddel schoongemaakt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Handen worden na aanraking van pus of wondvocht gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes

Is genomen

Zieke kinderen krijgen eigen speelgoed

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere
kinderen het gebruiken
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek, de medewerker ziet ziet er op toe dat
andere kinderen dit niet gebruiken
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan
handhygiëne besteed
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Observaties:

Is genomen

Is genomen

Is genomen

-zieke kinderen worden bijna altijd direct opgehaald door papa of mama.
- kinderen krijgen altijd een eigen beker en bord, ongeacht of ze wel of niet
ziek zijn.
- kinderen die ziek zijn spelen niet, zitten bij ons of schoot of op de bank.

Scenario 6 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door pedagogisch
medewerkers
Maatregelen:

Kans: Klein

Pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een goede hoesthygiëne
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Pedagogisch medewerkers wassen de handen na hoesten of niezen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 7 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten, niezen of snot van ander kind
Maatregelen:

Kans: Klein

Kinderen worden er op gewezen dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de
mond moeten houden, in de holte van hun elleboog of in een papieren zakdoek hoesten
of niezen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Kinderen worden gestimuleerd de handen te wassen na hoesten of niezen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen met snottebellen hun neus snuiten Is genomen
Scenario 8 Kind komt door gezamenlijk gebruik van een zakdoek in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Voor ieder kind wordt per keer een schone papieren zakdoek gebruikt

Is genomen

Scenario 9 Kind komt via een spuugdoekje of slab van een ander kind in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Ieder kind krijgt een schoon spuugdoekje/slab

Is genomen

Doekjes/slabbetjes worden meteen na gebruik opgeruimd

Is genomen

Scenario 10 Kind komt via een washandje waarmee handen of monden van meerdere kinderen
gewassen worden in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Voor ieder kind wordt een schone (wegwerp-) washand gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Gebruikte washandjes worden direct opgeruimd of weggegooid
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Scenario 11 Kind raakt besmet met ziektekiemen via een ander kind dat met ongewassen handen van het
toilet komt
Maatregelen:

Kans: Klein

Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen na ieder toiletbezoek hun handen
(met vloeibare) handzeep wassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Kinderen gebruiken een op hoogte afgestemde wastafel of er is een opstapje bij een hoog Is genomen
gemonteerde wastafel aanwezig
Scenario 12 Kind raakt besmet met ziektekiemen via een ander kind dat met onzorgvuldig gewassen
handen van toilet komt
Maatregelen:

Kans: Klein

Aan kinderen wordt geleerd hun handen goed te wassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen altijd vloeibare handzeep
gebruiken
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Kinderen drogen hun handen met wegwerpdoekjes of schone handdoek
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Scenario 13 Kind komt door het aanraken van een vuile luier in contact met ontlasting/urine
Maatregelen:

Kans: Klein

Vuile luiers worden direct weggegooid

Is genomen

Vuile luiers worden in een gesloten afvalbak (met voetpedaal) of luieremmer weggegooid

Is genomen

Scenario 14 Kind komt door een verontreinigde verschoontafel/aankleedkussen in contact met
ontlasting/urine
Maatregelen:

Kans: Klein

De verschoonplek wordt na ieder kind gereinigd of er wordt steeds een nieuwe
onderlegger gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Het aankleedkussen wordt vervangen zodra het tijk beschadigingen vertoont
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel wordt het aankleedkussen
gedesinfecteerd

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 15 Kind komt door on(zorgvuldig)gewassen handen van pedagogisch medewerkers in contact
met ontlasting/urine
Maatregelen:

Kans: Klein

Bij zichtbare verontreiniging én minimaal elk dagdeel wordt een schone handdoek gebruikt Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

De kraan (handcontactpunt) wordt minimaal dagelijks gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 16 Kind komt via speelgoed dat wordt meegenomen naar het toilet in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Pedagogisch medewerker ziet er op toe ziet dat er geen speelgoed mee naar het toilet
genomen wordt
Observaties:

Is genomen

Kinderen gaan onder begeleiding naar het toilet, dus zien we er op toe dat
er geen speelgoed meegenomen wordt naar het toilet.

Scenario 17 Kind krijgt ziektekiemen binnen door het eten van onhygiënisch bereidde voeding
Maatregelen:

Kans: Klein

Medewerkers dragen zorg voor een goede handhygiëne

Is genomen

Voedselbereiding en verschonen gebeurt op gescheiden plaatsen

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Voedsel wordt in een schone omgeving bereid
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Restjes worden niet hergebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Geschild, gesneden of geprakt fruit wordt afgedekt

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 18 Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding
Maatregelen:

Kans: Klein

Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast opgeborgen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen die
langer dan 30 minuten buiten de koelkast zijn geweest
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Gekoelde producten worden onder 7°C bewaard
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Zuigelingenvoeding wordt onder 4°C bewaard
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Een interne gebruik datum (ivd) wordt na de ontvangst, de bereiding of het ontdooien van
producten genoteerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn geweest worden Is genomen
weggegooid
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

De houdbaarheidsdatum van producten wordt voor ieder gebruik gecontroleerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 19 Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door onjuiste behandeling van meegebrachte
moedermelk
Maatregelen:

Kans: Klein

Ouders ontvangen een instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Gekolfde moedermelk wordt door ouders gekoeld vervoerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Moedermelk wordt direct in de koelkast geplaatst en onder 4ºC bewaard
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Afgekolfde moedermelk wordt binnen 48 uur gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Meegebrachte moedermelk wordt op de dag van aanleveren opgemaakt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Overgebleven moedermelk wordt weggegooid
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Ingevroren moedermelk wordt maximaal 3 maanden bewaard
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Moedermelk wordt in de koelkast ontdooid
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Ontdooide moedermelk wordt (als de melk een nacht bewaard wordt) van een datum en
tijdstip van ontdooien voorzien
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Eenmaal ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur verstrekt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Eenmaal ontdooide moedermelk wordt niet meer ingevroren
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 20 Kind krijgt ziektekiemen binnen door meegebrachte (thuis)bereidde poedermelk
Maatregelen:

Kans: Klein

Er wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm geaccepteerd tenzij hierover met
ouders afspraken zijn gemaakt die de voedselveiligheid waarborgen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 21 Kind krijgt ziektekiemen binnen via onhygiënisch bereidde flesvoeding
Maatregelen:

Kans: Klein

Flesvoeding staat tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Resten flesvoeding worden weggegooid
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Flesvoeding wordt klaargemaakt op een plek die strikt gescheiden is van de
verschoonplek
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 22 Kind krijgt door gebruik van andermans drinkbeker of bestek ziektekiemen binnen
Maatregelen:

Kans: Klein

Drinkbekers en bestek worden na ieder gebruik afgewassen

Is genomen

Medewerkers zien er op toe dat kinderen tijdens de maaltijd hun eigen servies en bestek
gebruiken

Is genomen

Observaties:

De kinderen eten met eigen lepel of vork. Ze krijgen ieder een schoon eigen
bordje.

Scenario 23 Kind komt door aanraken van afval in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Afval wordt in afgesloten afvalbakken weggegooid

Is genomen

De afvalbakken worden dagelijks geleegd

Is genomen

Scenario 24 Kind komt via een vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Bij zichtbare verontreiniging, na vuile kluisjes én minimaal elk dagdeel wordt een schone
vaatdoek gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 25 Kind komt via gezamenlijk gebruikt beddengoed in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Kinderen slapen op een eigen onderlaken en hebben een eigen slaapzak
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Beddengoed wordt bij iedere wisseling van kinderen verschoond of het beddengoed wordt Is genomen
apart bewaard in een kindgebonden mandje en wekelijks gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Zichtbaar vuil beddengoed direct wordt verschoond
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Dekbedden en dekens worden minimaal één keer per maand gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Observaties:

Is genomen

kinderen die in een slaapzak slapen nemen deze zelf mee van thuis.

Scenario 26 Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt dagelijks gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Speelgoed dat niet in de mond genomen wordt, wordt maandelijks gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel gedesinfecteerd Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

De pedagogisch medewerker vervangt beschadigd speelgoed direct
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid/huisregels

Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid/huisregels

Speelgoed wordt gescheiden van schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen.
Observaties:

buitenspeelgoed staat in de schuur op het plein.

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 27 Kind komt via vuile verkleedkleren in contact met ziektekiemen, allergenen of huisstofmijten
Maatregelen:

Kans: Klein

De verkleedkleren worden op 40°C gewassen met het langste programma
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Verkleedkleren worden maandelijks gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de kleren extra gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 28 Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen speelgoed / knuffels in contact met
ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Knuffels en stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C
gewassen kunnen worden
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Wanneer zieke kinderen (met bijvoorbeeld een koortslip) met de knuffels voor algemeen
gebruik spelen, worden de knuffels direct extra gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Scenario 29 Kind komt via (uitwerpselen van) ongewenste dieren in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden opgeruimd

Is genomen

Uitwerpselen van ongewenste dieren worden direct opgeruimd

Is genomen

Observaties:

uitwerpselen van ongedierte worden direct schoongemaakt. Dit staat niet
specifiek beschreven, maar hoort bij schoonmaakwerkzaamheden.

Scenario 30 Kind komt door bijten of krabben van een dier in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Bij bezoek aan dieren is er steeds voldoende begeleiding aanwezig
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Is genomen

Pedagogisch medewerkers houden toezicht op de kinderen in aanwezigheid van dieren
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Is genomen

Als dieren gevoerd worden, let de pedagogisch medewerker op dat dit voorzichtig gebeurt Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

Bij het naar buiten gaan houden de pedagogisch medewerkers altijd toezicht
op de kinderen ongeacht de aanwezigheid van dieren. Dit geldt zeker als
kinderen de dieren voeren.

Scenario 31 Kind krijgt ziektekiemen binnen krijgt via onzorgvuldig gereinigde fles/speen
Maatregelen:

Kans: Klein

Flessen en spenen worden na iedere voeding eerst omgespoeld met koud water.

Is genomen

Flessen van kinderen t/m 6 mnd worden gereinigd in een vaatwasmachine (niet kortste
programma). Of bij afwezigheid van een vaatwasmachine na omspoelen gereinigd met
afwasmiddel en heet water, en een speciale afwasborstel (na afwassen flesjes
naspoelen).

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Schone flessen en spenen worden omgekeerd bewaard op een schone, droge doek of
flessenrek.
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 32 Kind komt door het aanraken van een vuil potje in contact met ontlasting/urine
Maatregelen:

Kans: Klein

Potjes worden meteen na gebruik gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Er wordt een aparte borstel voor de potjes gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

Is genomen

Is genomen

Wij hebben op het kdv geen potjes. Wij hebben verlaagde wc-tjes. Deze
worden na ieder gebruik doorgespoeld.

Scenario 33 Kind komt via met ontlasting vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Voor kinderen die nog niet zindelijk zijn, worden zwemluiers gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Scenario 34 Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Het water in kleine badjes wordt dagelijks en bij zichtbare verontreiniging verschoond
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Badjes worden voor het vullen gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Badjes worden na gebruik gereinigd en droog opgeborgen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Voor het vullen van badjes wordt water van drinkwaterkwaliteit gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Is genomen

Voorwerpen en attributen waarmee kinderen en het zwem- en badwater in contact komen, Is genomen
zijn van materialen vervaardigd die gemakkelijk gereinigd kunnen worden
Er zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat (huis)dieren in het water kunnen
komen

Is genomen

Scenario 35 Kind krijgt ziektekiemen binnen krijgt doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken van
zwemwater
Maatregelen:

Kans: Klein

Voor gebruik in het badje wordt het juiste speelgoed gekozen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Scenario 36 Kind komt door eten, drinken /snoepen in het zwembadje in contact komt met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Groepsleiding ziet er op toe dat kinderen niet eten of drinken in het zwembadje
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

pedagogisch beleid

Is genomen

Module: Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu
Scenario 1 Kind verblijft in ruimte met asbest
Maatregelen:

Kans: Klein

Laat verdacht materiaal dat mogelijk asbest bevat door een gecertificeerd bedrijf
onderzoeken
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Is genomen

Niet-hecht gebonden asbest wordt verwijderd

Is genomen

Hecht gebonden asbest wordt verwijderd

Is genomen

Observaties:

Er is in en om ons kinderdagverblijf geen asbest aanwezig.

Scenario 2 Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen
Maatregelen:

Kans: Klein

Geisers, CV-ketels en kachels worden jaarlijks gecontroleerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Is genomen

Geisers hebben een afvoerkanaal naar buiten

Is genomen

Afzuigkappen hebben een afvoerkanaal naar buiten

Is genomen

Koolmonoxidemelders zijn op de juiste wijze geplaatst

Is genomen

Observaties:

deze worden gecontroleerd door een extern bedrijf.

Scenario 3 Kind verblijft in bedompte ruimte
Maatregelen:

Kans: Klein

Verblijfsruimten (groepsruimten, slaapkamers enz.) hebben voldoende voorzieningen om
te ventileren
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Mechanische ventilatie staat in de stand die zorgt dat het CO2-gehalte laag genoeg blijft
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Is genomen

Is genomen

Zorg dat ramen in verschillende kierstanden kunnen worden gezet

Is genomen

Er wordt extra geventileerd tijdens en na bewegingsspelletjes, bedden opmaken en
stofzuigen/wissen

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Gedurende de nacht wordt geventileerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

Hygiënebeleid

Observaties:

Is genomen

wij hebben geen mechanische ventilatie op het kinderdagverblijf

Scenario 4 Kind verblijft in een te koude ruimte
Maatregelen:

Kans: Klein

In iedere ruimte waar kinderen verblijven is een thermometer aanwezig

Is genomen

De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en is in de verblijfsruimte niet lager dan
17°C

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

De verwarming is zo ingesteld dat hij een constante temperatuur bereikt van
20 graden.

Scenario 5 Kind verblijft in een te warme ruimte
Maatregelen:

Kans: Groot

In iedere ruimte waar kinderen verblijven, is een thermometer aanwezig

Is genomen

Ramen waar de zon op staat, worden middels zonwering afgeschermd/ geblindeerd

Is genomen

De temperatuur in de verblijfsruimte wordt op 20°C ingesteld en het ventilatiegedrag wordt Is genomen
aangepast wanneer de temperatuur oploopt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting 1

Als de temperatuur boven de 25°C oploopt, wordt er volgens een hitteprotocol gewerkt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting 2

Er wordt een ventilator gebruikt in binnenruimtes waar de temperatuur oploopt boven de
25°C
Deadline:

1-6-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Prioriteit:

Laag

Op warme dagen wordt ’s nachts geventileerd om het gebouw af te koelen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Observaties:

Is genomen

Te nemen

Is genomen

1; De verwarming is zo ingesteld dat hij een constante temperatuur bereikt
van 20 graden. Als de temperatuur oploopt zorgen we dat alle ramen d.m.v.
zonwering wordt afgeschermd en er wordt geventileerd.
2; Als het boven de 25 graden is laten we de kinderen extra drinken, doen
we waterspelletjes en smeren we ze regelmatig in.

Scenario 6 Kind verblijft in een muf ruikende (vochtige) ruimte.
Maatregelen:

Kans: Groot

De luchtvochtigheid wordt in groepsruimten en slaapkamers regelmatig gecontroleerd en
is tussen de 30% en 70%
Deadline:

1-11-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Prioriteit:

Laag

Te nemen

Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct bestreden

Is genomen

Ventilatiegedrag wordt aangepast als de activiteit daarom vraagt

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

In de verschillende ruimtes worden temperatuurschommelingen van meer dan 5°C
voorkomen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 7 Kind komt via planten, textiel of stoffering van verblijfsruimtes in aanraking met allergenen
Maatregelen:

Kans: Klein

Textiel wordt op minimaal 40°C gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Er worden alleen vloerkleden gebruikt die makkelijk te reinigen zijn

Is genomen

Bloemen met een sterke geur worden verwijderd

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

n.v.t

Schotels, potten en bakken van planten worden jaarlijks gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

n.v.t.

Observaties:

Is genomen

Er zijn binnen ons kinderdagverblijf geen bloemen en/of planten aanwezig.

Scenario 8 Kind verblijft in een ruimte met verbrandingsproducten (bijv. rook)
Maatregelen:

Kans: Klein

Kinderen wordt toegang tot ruimtes waar gerookt wordt verboden
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

n.v.t.

Gastoestellen om op te koken worden alleen in een afsluitbare keuken met mechanische
luchtafzuiging gebruikt
Observaties:

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Binnen het gebouw mag er niet worden gerookt en zijn kaarsen,
waxinelichtjes etc verboden.

Scenario 9 Kind verblijft in stoffige ruimte
Maatregelen:

Kans: Klein

Er wordt met een schoonmaakschema gewerkt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Meubilair is van dien aard dat een efficiënte schoonmaak mogelijk is

Is genomen

De vloer en het meubilair (dat dagelijks wordt gebruikt) wordt dagelijks gereinigd

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Hoger gelegen oppervlakken worden wekelijks gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Planten met harige bladeren (geraniums of kaapse viooltjes) worden verwijderd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Er wordt stofvrij schoolkrijt gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Schoolborden worden met een vochtige doek schoongemaakt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Wekelijks wordt stof van stengels en bladeren van kamerplanten gespoeld
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een
maand verwijderd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Er zijn op het kinderdagverblijf geen schoolborden en schoolkrijt aanwezig.
Er zijn op het kinderdagverblijf geen planten aanwezig.
Na elke thema, die 3 weken duurt, worden knutselwerkjes mee naar huis
genomen.

Scenario 10 Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen
Maatregelen:

Kans: Klein

In ruimtes met kinderen worden geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers)
gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Tijdens knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

In ruimtes met kinderen wordt geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere
chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Na verfwerkzaamheden wordt extra gelucht tot de verflucht verdwenen is
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Er worden geen sterk geurende producten gebruikt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Het is een regel dat er binnen het kinderdagverblijf niet gespoten wordt met
verf, haarlak e.d.
Er wordt geen wasbenzine, terpentine e.d. gebruikt in ruimtes met kinderen.
1 persoon koopt het knutselmateriaal en de schoonmaakmiddelen,
waaronder lijm in, dit is lijm op waterbasis.
1 x per jaar, op zaterdag, wordt het kinderdagverblijf voor een groot deel
geverfd bij NL doet, hierna wordt extra gelucht.

Scenario 11 Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via de ventilatievoorziening
Maatregelen:

Kans: Klein

De jaarlijkse reiniging van het mechanische ventilatiesysteem is in een
onderhoudscontract vastgelegd

Is genomen

Laat de mechanische ventilatie iedere vijf jaar meten en opnieuw inregelen en leg de
resultaten vast in een logboek

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Maak de ventilatiekanalen elke vijf tot zeven jaar schoon
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Is genomen

Filters van een eventuele mechanische luchttoevoer worden gereinigd en vervangen
conform instructies van de leverancier
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Is genomen

Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar vuil

Is genomen

Ventilatieroosters worden vrij gehouden

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Observaties:

op het kinderdagverblijf is geen mechanische ventilatie aanwezig.

Scenario 12 Kind verblijft in een ruimte met (huis)dieren die een allergie kunnen oproepen
Maatregelen:

Kans: Klein

Dieren worden alleen toegelaten als uit een inventarisatie blijkt dat er geen kinderen zijn
met een allergie voor huisdieren
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

'naar buiten met de kinderen'

De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen na contact met dieren hun
handen wassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Observaties:

Dieren zijn op ons kinderdagverblijf niet toegestaan.

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 13 Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen
Maatregelen:

Kans: Klein

Er worden alleen allergeen arme planten/bloemen aangeschaft

Is genomen

Houten of rieten onderzetters worden vervangen

Is genomen

Potgrond wordt jaarlijks verschoond

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

Hygiënebeleid

Potten en schotels worden jaarlijks gereinigd en bij schimmelvorming direct vervangen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

zie toelichting

Observaties:

Is genomen

Er zijn geen potten en schotel op ons kinderdagverblijf aanwezig.

Scenario 14 Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak ontoereikend is
Maatregelen:

Kans: Klein

Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Er wordt gewerkt met een schoonmaakschema
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Scenario 15 Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden
Maatregelen:

Kans: Klein

Tijdens het gebruik van een stofzuiger of droge wisser wordt gelucht
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen wijd
opengezet
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Module: Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu
Scenario 1 Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen
oproepen
Maatregelen:

Kans: Klein

In de tuin staan alleen allergeen arme planten

Is genomen

Er worden geen planten aangeschaft die allergeen stuifmeel verspreiden

Is genomen

Scenario 2 Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Indien nodig wordt voorkomen dat honden en katten toegang hebben tot de zandbak
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

Hygiënebeleid

Er wordt voorkomen dat kinderen eten of drinken in de zandbak
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen hun handen wassen na het
spelen in het zand
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Indien nodig worden uitwerpselen van honden en katten met ruim zand uit de zandbak
geschept
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Het zand wordt verschoond als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden
aangetroffen, die er langer dan 3 weken in hebben gelegen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Observaties:

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Uitwerpselen van honden of katten liggen nooit langer als 3 weken in de
zandbak, want de zandbak wordt regelmatig nagekeken.

Scenario 3 Kind wordt door een teek gebeten
Maatregelen:

Kans: Klein

De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen beschermende kleding dragen bij Is genomen
wandelingen in bossen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben
gespeeld
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet of tekenlepel
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

naar buiten met de kinderen

Observaties:

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Wanneer wij eens in het jaar een uitstapje maken naar het bos met de BSO
kinderen, controleren wij ze daarna op tekenbeten.
Ons plein is vrij van struiken.

Scenario 4 Kind wordt door een bij of wesp gestoken
Maatregelen:

Kans: Groot

Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren
Deadline:

1-6-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Prioriteit:

Laag

In de buitenruimte wordt zoet eten beperkt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Te nemen

Is genomen

Plakkerige handen en monden worden bij buiten spelende kinderen direct schoongemaakt Is genomen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond Is genomen
of keel terecht komt
Schriftelijk vastgelegd?

Nee

Planten die bijen of wespen aantrekken zijn afwezig of worden verwijderd

Is genomen

Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om
te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel terecht komt

Te nemen

Deadline:

1-11-2018

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Prioriteit:

Laag

Observaties:

Bij het buiten spelen wordt er altijd gewaakt voor wespen of bijen. Vaak
drinken we water bij erg warm weer.

Module: Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (niet) medisch
handelen
Scenario 1 Kind krijgt verkeerde medicatie toegediend
Maatregelen:

Kans: Klein

Ouders geven voor het verstrekken van medicijnen vooraf schriftelijke toestemming
middels een "overeenkomst gebruik geneesmiddelen"
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

medicijnverklaring

Misverstanden worden voorkomen door een schriftelijke overdracht
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

medicijnverklaring

Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn twee keer
wordt toegediend
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

map op de groep

Er worden alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter verstrekt, die op
naam van het kind uitgeschreven zijn
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Er worden alleen medicamenten verstrekt worden die al eerder thuis verstrekt zijn
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Vóór het verstrekken van het medicament wordt de bijsluiter gelezen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Er wordt gewerkt met een schriftelijke procedure met betrekking tot calamiteiten als gevolg Is genomen
van verstrekking van een geneesmiddel / zelfzorgmiddel
Gezondheidskenmerken en bijzonderheden op dit vlak worden in het dossier van het kind Is genomen
vastgelegd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Er wordt vastgelegd wie de medicijnen verstrekt

Is genomen

Er wordt vastgelegd welke huisarts een kind heeft

Is genomen

Er is een afspraak gemaakt met een huisarts in de buurt, zodat in geval van calamiteiten
hierop teruggevallen kan worden

Is genomen

Scenario 2 Kind krijgt een bedorven medicament toegediend
Maatregelen:

Kans: Klein

Medicijnen worden in de originele verpakking met houdbaarheidsdatum bewaard
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Medicijnen worden volgens voorschrift bewaard
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Scenario 3 Kind krijgt paracetamol zonder diagnose
Maatregelen:

Kans: Klein

Pijnstillers of koortsverlagende medicijnen worden alleen op doktersadvies verstrekt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

Scenario 4 Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door een onvolledig of onjuist medische dossier
Maatregelen:

Kans: Klein

Gegevens over allergieën en vaccinaties worden vastgelegd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

Er wordt voor elk kind een ‘medisch’ dossier bijgehouden
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

De dossiers worden actueel gehouden
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

Scenario 5 Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel
Maatregelen:

Kans: Klein

Ouders geven vooraf schriftelijk toestemming voor medische handelingen

Is genomen

Een arts moet zich ervan vergewissen dat degen die niet bevoegd is voor medische
handelingen wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Bij onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel, worden medische handelingen
uitbesteed aan bijvoorbeeld de thuiszorg
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

ziektebeleid

Is genomen

Scenario 6 Kind komt via een koortsthermometer in contact met ziektekiemen
Maatregelen:

Kans: Klein

Er worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

De thermometer wordt na ieder gebruik met water en zeep gereinigd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

De thermometer wordt voor en na ieder gebruik met een door ctgb toegelaten middel
gedesinfecteerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Scenario 7 Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème
Maatregelen:

Kans: Klein

Handen worden gewassen voor het aanbrengen van zalf of crème

Is genomen

Er worden spatels, vingercondooms of handschoenen gebruikt worden bij het gebruiken
van crème of zalf

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Scenario 8 Kind komt in contact met andermans bloed of wondvocht
Maatregelen:

Kans: Klein

De medewerkers werken met een instructie als er bloedcontact is geweest
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Groepsleiding wast voor- en na wondverzorging de handen

Is genomen

Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn
vermengd worden wegwerphandschoenen gedragen

Is genomen

Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Het oppervlak wordt daarna met een door het ctgb toegelaten middel gedesinfecteerd
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Met bloed bevuilde kleding en linnengoed wordt op 60°C gewassen
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de
bedrijfsarts, huisarts of GGD
Schriftelijk vastgelegd?

Ja

Dit is terug te vinden in:

hygiënebeleid

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Is genomen

Actueel Actieplan
Te nemen acties:
Leg de volgende maatregel schriftelijk vast: Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat
een bij of wesp in de mond of keel terecht komt
Hoort bij module:

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu

Hoort bij scenario:

Kind wordt door een bij of wesp gestoken

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-6-2018

De luchtvochtigheid wordt in groepsruimten en slaapkamers regelmatig gecontroleerd en is tussen de 30%
en 70%
Hoort bij module:

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu

Hoort bij scenario:

Kind verblijft in een muf ruikende (vochtige) ruimte.

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-6-2018

Er wordt een ventilator gebruikt in binnenruimtes waar de temperatuur oploopt boven de 25°C
Hoort bij module:

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu

Hoort bij scenario:

Kind verblijft in een te warme ruimte

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-6-2018

Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren
Hoort bij module:

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu

Hoort bij scenario:

Kind wordt door een bij of wesp gestoken

Prioriteit:

Laag

Verantwoordelijke:

Anja Schläfli

Deadline:

1-6-2018

Uitgevoerde acties:

Tijdens het inventariseren van de RI heb je aangegeven dat beleid is vastgelegd in een
protocol/handboek of anderszins.
Weten alle medewerkers deze protocollen/handboeken te vinden? Op welke manier worden de
medewerkers op de hoogte gesteld dat een protocol is gewijzigd/uitgebreid? Hoe wordt zorg
gedragen dat dit beleid ook zo uitgevoerd wordt?
protocollen en beleid kunnen altijd worden ingezien. Er wordt in elke vergadering gesproken over
een stukje van een beleid of protocol.

