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Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO van Lilas Kindercentrum. 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.  
Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met 
medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en 
gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld 
voor verbetering.  
 
Lilian Costeren 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. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, 
over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het 
beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen 
wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij 
verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet 
worden aangescherpt. 

 

Missie, Visie, Doel 
 

Missie 
Onze missie is kinderen een veilige en gezonde opvang bieden. 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 
Lilas Kindercentrum staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit een Christelijke grondslag 
en passie 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 
Lilas kindercentrum stelt zich als doel een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en 
Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste 
aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:  
1. het bewustzijn van mogelijke risico’s  
2. het voeren van een goed beleid op grote risico’s   
3. het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.  
 



 

 
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen 
spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen op sociaal, fysiek, emotioneel en verstandelijk niveau.  

Beleidscyclus 
Juli- Augustus 2021 hebben wij ons Beleid Veiligheid & Gezondheid opgesteld. Onze beleidscyclus zijn 
wij gestart met een uitgebreide risico-inventarisatie. Deze is uitgevoerd door de 
preventiemedewerker/ houder/ leidinggevende.    
Wij hebben hiervoor gebruik gemaakt van de methode van Stichting Consument en Veiligheid als 
uitgangspunt. Dit instrument is door hen ontwikkeld in samenwerking met GGD-Nederland en het 
ministerie van SZW. 
 
Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de grote en kleine risico’s op onze locatie in kaart 
gebracht.  
 
Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie hebben wij een Rapport Risico Inventarisatie 
geschreven. Jaarlijks herzien wij dit Beleid Veiligheid & Gezondheid door opnieuw een risico 
inventarisatie uit te voeren. 
Mei 2022 hebben wij de risico inventarisatie herzien. Aan de hand van de bolletjeslijsten hebben wij 
gekeken of er nieuwe acties open staan.  

 
Met het team bespreken wij de voortgang van beide plannen en evalueren deze tijdens de 
maandelijkse teamoverleggen. 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. 

 
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een levend document. Dat betekent dat het beleid nooit af is 
en bij veranderingen binnen Lila’s Kindercentrum zoals constateringen, verbouwingen of bij (bijna) 
ongevallen, dan wordt het beleidsplan aangepast.  
Op basis van de evaluaties tijdens de teamoverleggen wordt het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid 
bijgesteld.  
 
Vast onderdeel van het teamoverleg is ook het doornemen van de signalenlijst uit de Meldcode om 
te zien of wij geen signalen missen. En vast onderdeel is grensoverschrijdend gedrag. 
Vastlegging gebeurt in de notulen waarin ook eventuele actiepunten zijn opgenomen. De 
leidinggevende is verantwoordelijk voor het continue proces van vorming, evaluatie, bijstellen en 
implementeren.   

 

Duur beleidscyclus 
Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. In mei 2023 zullen wij jaarlijks de Risico 
Inventarisatie aan de hand van de methode van Stichting Consument en Veiligheid. Dit instrument is 
door hen ontwikkeld in samenwerking met GGD-Nederland en het ministerie van SZW. Aan de hand 
van de uitkomsten van deze bolletjeslijsten zullen wij het Rapport Veiligheid en het Rapport 
Gezondheid herzien.  
En indien nodig zullen wij het Beleid Veiligheid & Gezondheid herzien.  

 



 

 

Presentiemedewerker 
Volgens de ARBO-wet moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de 
maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De 
preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet 
hen van advies.  

 
Rol preventiemedewerker 
De preventiemedewerker adviseert over veiligheid en gezondheid en dus ook over BHV. De 
preventiemedewerker kan en mag ook BHV’er zijn, maar dat hoeft niet. 
 
De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn: 

• Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
• Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad / 

personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed 
arbeidsomstandighedenbeleid. 

• Deze maatregelen (mede) uitvoeren. 
 

De preventiemedewerker van Lilas Kindercentrum: 
Naam preventiemedewerker: Lilian Costeren 

 

Actualiseren Beleid Veiligheid & Gezondheid   
Hieronder geven we aan wanneer het beleid tussentijds is geactualiseerd en wat de reden was voor 
de aanpassing.   

Datum aangepast:   

4 mei 2022 

Reden aanpassing:    

Uit de beleidsimplementatiebijeenkomst van 22 maart kwam naar voren dat de werkafspraken 
rondom veiligheid en gezondheid niet even makkelijk te vinden zijn in het Beleid Veiligheid & 
Gezondheid en dat het daarom toe was aan een betere indeling.  

 

Communicatie beleid extern  
We vinden het belangrijk dat medewerkers en ouders zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid.  
Wij hebben ons Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid geplaatst op de website. Ouders kunnen op 
locatie de map Veiligheid & Gezondheid inzien waarin alle documenten behorende bij ons Beleid 
Veiligheid & Gezondheid zitten.  
 
Ouders worden geïnformeerd over beleid:  

▪ Tijdens het intakegesprek wordt verteld over het Beleid veiligheid & gezondheid;  

▪ Downloaden van de website;   

▪ Via de app wordt het herschreven beleid veiligheid & gezondheid gedeeld.  

▪ Via de nieuwsbrief verzonden per mail/ gedeeld in de Ouder-App worden ze op de hoogte 

gehouden van wijzigingen;  

 
Wanneer ouders vragen hebben, dan worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer 
deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen. 

https://www.werkenbijksh.nl/opleiding-en-kwalificatie/bedrijfshulpverlening/


 

 
 
Bij het jaarlijks herzien van ons Beleid Veiligheid & Gezondheid, zullen wij de oudercommissie 
betrekken en hen om advies vragen.  Zolang wij nog geen oudercommissie hebben, zullen wij in een 
nieuwsbrief aan de ouders melden dat het beleid is herzien en dat men het in kan zien en ons van 
advies kan voorzien. 
 

Intern 
Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen 
medewerkers dan ook allen een actieve rol hierin. Tijdens team overleggen is het bespreken van 
mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken 
bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het 
geven van feedback aan elkaar. 
 
Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken, zorgen we voor een uitgebreide 
introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en 
instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de 
orde is.  
 

Extern 
Via de nieuwsbrief en App-contact worden ouders geïnformeerd over actuele onderwerpen of 
veranderingen in pedagogisch beleid en/of het beleid veiligheid & gezondheidsbeleid. Hier berichten 
we ouders ook 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. 
Op de BSO locatie is een map met hierin ons Beleid veiligheid & Gezondheid en ons pedagogisch 
beleidsplan ter inzage voor de ouders en toekomstige ouders. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Omgaan met kleine risico’s 
 
Bij Lilas Kindercentrum willen wij kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. 
Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk 
speelgoed voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. 
Daarom beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks 
kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan: 
 
• Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden 
• Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen 
• Het vergroot sociale vaardigheden 
 
Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor 
de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig 
te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse 
afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en 
gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.  
 
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn daarom 
goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn 
gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een elleboogholte voor 
de mond tijdens niezen of hoesten.  
 
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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Omgaan met grote risico’s 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die binnen de BSO van Lila’s 
Kindercentrum 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 wij een aantal belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij 
behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. 
Voor de overige risico’s verwijzen we naar de rapportage risico inventarisatie waarin de complete 
risico-inventarisatie is opgenomen die juli/ augustus 2021 is uitgevoerd en mei 2022 is herzien.  
 

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

Vallen 
Vallen van hoogte. Ten aanzien van vallen van hoogte leveren kasten een valgevaar. Ook de ligging 
van de locatie levert een valgevaar. De locatie ligt op de tweede etage. Genomen maatregelen zijn:  

• Kinderen mogen niet klimmen  in of op kasten en tafels. Medewerkers zien erop toe 
dat dit niet gebeurt  en corrigeren kinderen op tijd. 

• Controleer de openbare buitenspeelplaats voor gebruik. 

• Ventileer de groep voordat de kinderen aanwezig zijn of nadat de kinderen zijn 
opgehaald. Indien ramen open gezet worden, mogen ze alleen op veilige wijze op 
een kier open gezet zonder dat kinderen het raam volledig kunnen openen. 

• Vallen van de trap. Om te voorkomen dat kinderen van de trap vallen, leren wij ze 
hoe ze veilig trap kunnen lopen. De kinderen lopen achter elkaar aan de trap op en 
af. Op de trap mogen ze elkaar niet inhalen. Op de trap mogen de kinderen elkaar 
niet duwen of aan elkaar trekken. Wanneer er twee medewerkers mee de trap op af 
of lopen, loopt er eentje voorop en eentje achterop.  

 
 

 
 
 
 

Ventitaaltierooster onder en boven in het raam 
            De raampjes die open kunnen, zijn voorzien van uitzetijzers.  

 

 

Verstikking  
Verstikking. Koorden aan kleding, koorden van de raamdecoratie, kleine voorwerpen en leveren het 
grootste verstikkingsgevaar. Daarnaast is er altijd een kans op verstikking tijdens het eten.  
Genomen maatregelen zijn:  



 

 

• Met spelletjes met kleine onderdelen wordt onder begeleiding aan tafel gespeelt.  

• Er hangen geen koorden van raamdecoratie maar er hangen gordijnen. 
 
 

Vergiftiging 
Vergiftiging. De aanwezigheid van schoonmaakmiddelen en mogelijk aanwezige sigaretten en 
medicijnen in de tassen van medewerkers leveren een vergiftigingsgevaar.  
Wij hebben geen giftige planten in onze binnen- en buitenruimte.  
Genomen maatregelen zijn: 

• Schoonmaakmiddelen worden bewaard in de hoge keukenkastjes in de keuken. 

• Medewerkers zorgen ervoor dat hun persoonlijke spullen ook veilig weggezet zijn, 
zodat kinderen geen toegang hebben tot bijv. medicijnen of sigaretten. 

• De keuken is voorzien van traphekje. Kinderen mogen niet op kantoor en niet in de 
keuken komen. 

 

Verbranding 
Verbranding. De aanwezigheid van radiatoren, heet waterbronnen, een waterkoker, een boiler en 
mogelijk aanwezige lucifers en aanstekers leveren een verbrandingsgevaar. 
Genomen maatregelen zijn: 

• Onze verwarmingsradiatoren zijn afgeschermd of er zijn meubels voor geplaatst.  

• In de wc is er alleen koud water om de handjes te wassen. 

• Electrische apparaten worden achter op het aanrecht geplaatst.  

• Thee- of koffiekopjes worden buiten bereik van de kinderen neergezet. 

• Er is geen kookplaat of ander verbrandingsapparaat aanwezig. 

• Kinderen mogen alleen hun handen bij de toiletten wassen. 
 

Verkeersongeval 
Verkeersongeval. Het ophalen van BSO kinderen, levert een kans op ongevallen. Genomen 
maatregelen zijn:  
Om de risico’s op ongevallen te minimaliseren, hebben wij afspraken verankerd in het 
Veiligheidsbeleid. Onze medewerkers houden zich aan deze afspraken. 

o Zorg ervoor dat auto's voldoen aan de wettelijke eisen voor vervoer van kinderen. 
Een carrosseriebedrijf kan je hierbij helpen (geef duidelijk de leeftijden van de 
kinderen bij hen aan). 

o In het Vervoersprotocol in ons Veiligheidsbeleid staan afspraken beschreven hoe 
kinderen vervoert dienen te worden.  

o Er staan in het Vervoersprotocol in ons Veiligheidsbeleid staan afspraken hoe de 
kinderen van school naar de BSO vervoerd worden.  

 

Verdrinking 
De aanwezigheid van open water in de omgeving en gebruik van zwembadjes levert een verdrinking.  
Lilas Kindercentrum ligt niet direct aan een open water. Zie bijgevoegde foto’s: 



 

 

 
Genomen maatregelen zijn: 

o Wij maken geen gebruik van badjes in de zomer, maar spelen alleen met water 
bijvoorbeeld door een watertafel neer te zetten. Er is altijd een pedagogisch 
medewerker aanwezig op de buitenplaats wanneer er kinderen buiten zijn die met 
water spelen. 

o In het Protocol vermissing is opgenomen dat er als eerst gezocht moet worden bij 
open water wanneer een kind vermist wordt: “Zoek buiten eerst op de plekken waar 
het kind gevaar zou kunnen oplopen. Bv. water, putten, verkeerswegen of 
parkeerplaatsen.” 

 

Vermissing 
- Vermissing. Genomen maatregelen zijn: 

• De deur naar buiten is altijd op slot.  

• Kinderen worden alleen met toestemming 
van de ouders aan voor de medewerkers 
onbekende persoon meegegeven. 

 

Stappenplan handelen na voorval 
Fysieke veiligheid 
1. Vallen van hoogte 
2. Verstikking 
3. Vergiftiging 
4. Verbranding 
5. Verongelukken 
6. Verdrinking 
Wanneer zich een ongeval of bijna ongeval heeft 
plaatsgevonden met betrekking tot de fysieke veiligheid, 
volgen wij de volgende stappenplan. 
 
 
 



 

 
Stap 1  
De eerste hulp wordt verleend door de aanwezige EHBO-er. Er wordt een inschatting gemaakt of er 
spoed is en 112 gebeld moet worden, of het kind gezien moet worden door de huisarts of dat alleen 
EHBO toepassen door de pedagogisch medewerker voldoende is. De nodige actie wordt uitgevoerd.   
 
Stap 2  
De collega’s en de leidinggevende worden op de hoogte gebracht van het (bijna) ongeval.  
 
Stap 3  
Ouders worden ingelicht over het (bijna) ongeval. Bij grote ongevallen worden ouders zo spoedig 
mogelijk telefonisch op de hoogte gebracht en wordt er overlegd of het noodzakelijk/ wenselijk is dat 
ouders hun kind eerder komen halen.  
 
Stap 4  
Bij de overdracht wordt precies besproken wat er gebeurd is en hierbij wordt gebruik gemaakt van 
het (bijna)ongevallenformulier.   
 
Stap 5  
De medewerker bij wie het ongeval heeft plaatsgevonden vult het (bijna) ongevallen registratie 
formulier in. Zie bijlage. Deze wordt bewaard in de map bij het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid.  
Indien er acties volgen uit de ongevallenregistratie zoals uitvoeren van klussen of vastleggen van 
werkafspraken, worden deze acties uitgevoerd. De medewerker die bij het ongeval aanwezig was, 
bewaakt dat de acties uitgevoerd worden en dat de juiste personen aangestuurd worden. De 
leidinggevende bewaakt of deze stap goed verloopt en heeft de eindverantwoordelijkheid.  
 
Stap 6  
De ongevallenregistratie wordt tijdens het eerst volgende werkoverleg besproken zodat alle 
medewerkers op de hoogte zijn.  
Met elkaar wordt besproken hoe het ongeval in de toekomst geprobeerd kan worden om te 
voorkomen.  
 
Stap 7  
Jaarlijks worden alle ongevallenregistraties met de oudercommissie besproken en kan de 
oudercommissie eventueel nog advies geven op te nemen maatregelen. 

 

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

Grensoverschrijdend gedrag 
- Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: 

• Lilas Kindercentrum heeft gedragsregels opgesteld voor medewerkers kinderen.  

• Centraal stellen van thema’s over grensoverschrijdend gedrag.  

• Alle medewerkers in het bezit van een VOG, opgenomen in het Personenregister 
Kinderopvang en gekoppeld aan onze organisatie voor aanvang dienstverband. 

• We werken volgens een pestprotocol. 
 

Kindermishandeling 
- Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: 



 

 

• Iedere medewerker dient in het bezit te zijn van een geldig VOG. 

• Instellen van handelen naar de vier-ogenprincipe. 

• Heldere open communicatie binnen het team. 

• Kindermishandeling en het bespreken van de signalenlijst is vast onderdeel van de 
maandelijkse teamvergaderingen. 

• Het werken met de meldcode en kindermishandeling worden regelmatig behandeld 
als onderwerp tijdens studiedagen. In 2020 en 2021 is dit nog een onderdeel van de 
studiedag geweest. 

 

Stappenplan sociale veiligheid  
De stappenplannen met betrekking tot de sociale veiligheid staan beschreven in aparte 
protocollen.  

1. Grensoverschrijdend gedrag  
In het Protocol ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang,  
staat beschreven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag door personeel en een 
stappenplan wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.  

2. Kindermishandeling  
In het Protocol ‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang,  
staat een routekaartje stapsgewijs de verschillende fasen in de route beschrijft. In ons 
protocol zijn de verantwoordelijkheden van de medewerkers van ons kinderdagverblijf 
uitgesplitst in taken en bevoegdheden.  

3. Vermissing  
In het protocol Vermissing staat beschreven hoe wij vermissing voorkomen en welke stappen 
wij moeten nemen wanneer er een kind vermist wordt tijdens de opvang.  

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

Ziektekiemen 
Ziektekiemen leveren een gezondheidsgevaar.  
Genomen maatregelen zijn: 

• Kinderen drinken niet uit elkaars beker en gebruiken alleen hun eigen vork/lepel/mes/bord. 

• Medewerkers en kinderen wassen hun handen na risicovolle handelingen ( toiletbezoek, 
buitenspelen, verschonen van de kinderen enz.). 

• Ziekenkinderen krijgen eigen speelgoed. 

• Kinderen met besmettelijke ziekten moeten worden opgehaald. 

• Er is een voedselbeleid om besmetting met ziektekiemen te voorkomen. 
 

Covid-19 
Er is een protocol opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Brancheorganisatie 
Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en FNV in samenspraak met SZW. 
Het dient als handreiking voor de sector bij het opstarten van de kinderopvang. Dit algemene 
protocol is te vinden op de website van BOinK.  
In ons Coronaprotocol hebben wij het protocol omgezet en geconcretiseerd.  
 
 

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind


 

 

Binnenmilieu 
Een ongezond binnenmilieu levert een gezondheidsgevaar.   
Genomen maatregelen zijn: 

• Er wordt geventileerd om de lucht binnen fris en gezond te houden. 
Wij volgen de adviezen op uit de Veilig & Fris Brochure. Zie bijlage 2. En “Binnen- en 
buitenmilieu voor KDV, PSZ en BSO - mei 2016”. 

• Onderhoudsklussen zoals bijvoorbeeld schilderen worden niet in het bijzijn van de 
kinderen gedaan.  

• Er mag nergens worden gerookt niet binnen en ook niet op de speelplaats van Lilas 
Kindercentrum. 

• Dieren hebben geen toegang tot het Lilas Kindercentrum. 

• Op ons kindercentrum hangen ventilatoren die zorgen voor luchtdoorstroom tijdens 
de warme dagen. 

• We volgen ons beleid gezond binnenmilieu 
 

Buitenmilieu 
Een ongezond buitenmilieu levert een gezondheidsgevaar.  
Genomen maatregelen zijn: 

• Kinderen worden beschermd bij het spelen in de zon door ze goed in te smeren of uit 
de zon te houden als de temperatuur zeer hoog is. 

• Er is een protocol opgesteld hoe te voorkomen/handelen  bij het op lopen van een 
tekenbeet of wespensteek bij kinderen. 

• Wij volgen ons Beleid gezond buitenmilieu. 

 

Bereiding van warme maaltijden 
Het omgaan met warme maaltijden levert een gevaar op voedselvergiftiging. Wij werken volgens de 
'Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang' en ‘De 
hygienecode voor kleine instellingen’. Hierin wordt beschreven dat rauwe voeding verhit moet 
worden tot minimaal 75 graden in de kern. (hygiënecode pagina 15-16).  
Bij het klaarmaken van een warme maaltijd dient altijd gecontroleerd te worden of de 
kerntemperatuur minimaal 75 graden is geweest, in verband met het doden van de mogelijke 
ziektekiemen. Dit geldt niet alleen bij opwarmen, maar ook bij koken en daarna warm serveren. 
Klaargemaakt voedsel dient niet langer dan 2 uur buiten de koelkast te worden bewaard voor het 
serveren en eten. 
Wij hebben een voedselthermometer en controleren de warme maaltijden. 
We werken volgens ons Voedselveiligheidsbeleid.  
 

 

 

 

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download
https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download


 

 

Veiligheidsbeleid 
 

Protocol Veiligheid 
Jaarlijks wordt er, van elke ruimte een risico inventarisatie veiligheid gemaakt. We gaan dan na welke 
mogelijke gevaren er voor een kind in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar om de kans 
dat er iets mis gaat zo klein mogelijk te maken. 
 

Algemeen 
• Vloeren mogen niet glad zijn.  

• I.v.m. uitglijden, lopen kinderen binnen met antislip sokken of sloffen aan. 

• Binnen wordt niet gerend. 

• Binnen wordt niet met spullen gegooid, ook niet met ballen. 

• Kleine onderdeeltjes en kapot speelgoed wordt weggegooid en slingeren niet op de grond. 

• Het is zaak op te passen voor uitstekende delen of scherpe randen, radiatoren zijn daarom 
afgeschermd en kapstokken steken niet uit. 

• Er moet - in verband met mogelijke ongelukken - een telefoon aanwezig zijn die 
daadwerkelijk gebruikt kan worden. 

• Er dienen geen hinderlijke drempels te zijn. 

• Verlichting moet goed zijn; in de speelruimten moet verlichting afgeschermd zijn. 

• Er dienen geen giftige planten aanwezig te zijn. Eventuele planten worden hoog weggezet. 

• M.u.v. vissen zijn op onze locaties geen (huis)dieren toegestaan. 

• Regelmatige controle van (buiten)speelgoed is nodig. kapot speelgoed wordt weggegooid of 
gerepareerd. Vies speelgoed wordt schoongemaakt. 

• Er is een EHBO-trommel aanwezig. 
 

Deuren en ramen 
Voor deuren en ramen geldt: 

• Alle lage ramen / glaswerk zijn voorzien van veiligheidsglas of -folie. 

• Ramen op lage hoogte blijven zoveel mogelijk gesloten. 

• Kinderen mogen niet op vensterbanken klimmen. Ook worden opstapmogelijkheden 
weggehaald om te voorkomen dat kinderen door / uit ramen vallen. 

• Bij ventileren wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hoge ramen.  

• Deuren die open mogen blijven staan zijn zoveel mogelijk voorzien van een deurklem of wig. 

• Deuren die op een kier mogen blijven staan zijn zoveel mogelijk voorzien van een deurblok. 

• Het kindercentrum is tijdens openingsuren altijd op slot. Hiermee wordt voorkomen dat 
iemand onaangekondigd binnenkomt. 

 

Elektra 
• In de meterkasten is een aardlekschakelaar gemonteerd. 

• Onbeveiligde lage stopcontacten of stopcontacten bereikbaar vanaf een stoel zijn zoveel 
mogelijk voorzien van stopcontactbeveiligers. 

• Stopcontacten zijn zoveel mogelijk boven 1.35 m hoogte geplaatst. 

• Snoeren worden zo weggeborgen dat ze voor kinderen niet toegankelijk zijn. 

• Elektrische apparaten zijn zo opgesteld dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen. 

• Meterkasten zijn te allen tijde afgesloten. 



 

 
 

Schoonmaken en giftige stoffen 
• Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een afgesloten kast. 

• Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een kast met een hoge klink (minimaal 1.5 m). 

• Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen. 

• Op de locatie hangt een gifwijzer of gifkaart. 

• Voedsel wordt niet naast giftige stoffen opgeborgen. 

• Het schoonhouden van de diverse ruimtes gebeurd zoveel mogelijk op tijdstippen dat de 
kinderen niet aanwezig zijn. 

• Kinderen komen niet in de bergruimte. 
 

Meubilair 
Bij de aanschaf van meubilair wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep waarvoor het bestemd 
is. Meubilair wordt alleen besteld via erkende leveranciers. Meubilair wordt gecontroleerd op 
splinters en afbladderende verf. Wanneer dit geconstateerd wordt, moet het meubilair geschuurd en 
eventueel op nieuw geverfd worden. Meubilair heeft zo weinig mogelijk hoekige randen en punten. 
Wanneer dit wel het geval is, worden deze afgeschermd. Meubilair en decorstukken worden zo 
geplaatst dat ze niet in de looproute staan en dat er voldoende ruimte is om er omheen te lopen. 
 

Kasten 
• Kasten (en andere onstabiele voorwerpen) die om kunnen vallen, worden verankerd (aan de 

muur). 

• Zware dingen worden onderin de kasten geplaatst. 

• Kinderen mogen niet in kasten klimmen. 
 

Omgaan met messen, gereedschap en kantoormaterialen 
• Kinderen mogen zelf alleen botte messen gebruiken. 

• Scherpe messen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen. 

• De vaatwasser wordt goed afgesloten als er messen in staan. 

• Scherpe messen staan met de punt naar beneden in de vaatwasser. 

• Gereedschap is niet om mee te spelen. 

• Alleen de oudere kinderen vanaf 6 jaar mogen met gereedschap werken. 

• Kinderen krijgen een goede uitleg over en begeleiding bij het werken met gereedschap. 

• Er wordt alleen in kleine groepjes, onder begeleiding met gereedschap gewerkt. 

• Gevaarlijke kantoorartikelen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen. 
 

Roken 
Onze opvanglocatie  en de buitenspeelruimtes zijn rookvrij. 
 

Tassen en jassen van werknemers 
In de tassen en jassen van werknemers kunnen kind onvriendelijke materialen zitten, zoals 
sigaretten, medicijnen enz. Daarom bergen de personeelsleden hun jassen en tassen op buiten het 
bereik van de kinderen. Op kantoor en  zakken helemaal ledigen)  
 



 

 

Verbranding 
Een kind kan zich verbranden door verschillende oorzaken. Om het risico op verbranding zo laag 
mogelijk te houden, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen. 

• Alleen oudere bso kinderen mogen onder begeleiding keukenapparatuur bedienen. 

• Lucifers en aanstekers worden hoog opgeborgen of in een kast of lade met slot en worden 
opgeborgen direct na gebruik. Tassen / jassen van volwassenen kunnen ook lucifers / 
aanstekers bevatten. Deze worden daarom buiten bereik van kinderen opgeborgen. 

• Kranen die niet zijn voorzien van beveiliging, zijn hoge kranen. (Oudere) kinderen werken 
niet zelfstandig met deze kranen. Opstapmogelijkheden in de buurt van deze kranen worden 
verwijderd. 

• Thee en koffie wordt bewaard in thermoskannen. 

• We gebruiken koffie- en theekopjes met goede oortjes. 

•  Thee- en koffiekopjes worden ver op tafel /aanrecht gezet. 

• Als er wordt gekookt of gebakken in pannen, laten we de stelen naar achteren wijzen. 

• De achterste pitten worden zoveel mogelijk gebruikt tijdens het koken. 

• Wanneer een los kookplaatje wordt gebruikt, staat dit zover mogelijk naar achteren op het 
aanrecht. 

•  Jonge kinderen worden uit de keuken gehouden als de oven aan staat. 

• Er wordt gebruik gemaakt van losse ovens. Wanneer deze aanstaan, staan zij buiten bereik 
(op het aanrecht) van kinderen. 

• Snoeren van apparaten in de keuken worden niet los of binnen bereik van kinderen 
gehangen. 

• De waterkoker is zo geplaatst dat een kind er niet makkelijk bij kan. 

 

 

Protocol vermissing 
Wat verstaan wij onder ‘vermissing kind’  

• Als een kind tijdens het verblijf op de BSO van Lilas Kindercentrum zoekraakt  
• Als het kind zonder toestemming meegenomen is door onbevoegde  

personen  
 
Wanneer is de kans groot dat een kind vermist wordt.  

• Bij het brengen/halen van de kinderen uit school.  

• Kinderen die vanuit school zelfstandig naar de BSO gaan.  

• Bij het zelfstandig buiten spelen.  

• Wanneer kinderen naar het toilet gaan tijdens het buitenspelen.  

• In overgangssituaties van de ene activiteit naar de andere.  

• Tijdens een uitje. 

• Wanneer de buitendeur niet direct gesloten wordt nadat iemand het pand verlaat. 
 
Genomen maatregelen zijn: 
We zorgen ervoor dat voor kinderen die niet zelfstandig naar buiten mogen, de deuren en hekken 
van de buitenruimte gesloten zijn. We hebben de afspraak dat er een medewerker met de ouders 
mee loopt als ze het pand verlaten om de deur weer dicht te draaien nadat zij het pand verlaten 
hebben. 
Ook zijn er afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers wie de kinderen ophalen. Zonder 
nadrukkelijke toestemming van de ouders wordt een kind nooit aan een ander persoon meegegeven. 



 

 
Daarnaast zorgen we ervoor dat er voldoende groepsleiding aanwezig is die toezicht houden. Zij 
weten altijd welke en hoeveel kinderen er in het de groep aanwezig zijn doordat wij de breng- en 
haaltijden van de kinderen registreren. Tijdens uitjes worden lijsten met de aanwezige kinderen 
meegenomen.  
Binnen Lilas Kindercentrum wordt gewerkt met onderstaande protocol vermissing. In dit protocol 
staan de richtlijnen voor de handelswijze die de medewerkers volgen wanneer een kind vermist 
wordt tijdens de opvang.  
 
Preventief beleid  

• Elke medewerker op de groep weet hoeveel kinderen er op de groep aanwezig moeten zijn. 
Dit wordt bijgehouden op de daglijsten. 

• Ouders wordt verteld, tijdens de intake dat zij voor 9.00 uur moeten doorgeven wanneer 
hun kind niet op de opvang komt.  

• Ouders geven aan wie het kind komt ophalen  

• Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan niet 100% zeker is dat dit goed is. In 
twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouder(s) voor toestemming.  

• Kinderen wordt aangeleerd om te vertellen wat ze gaan doen en waar ze heen gaan  

• Met de kinderen worden goede afspraken gemaakt over de plekken waar zij niet mogen 
komen om hun veiligheid te waarborgen.  

• Ruimtes waar kinderen niet zelfstandig mogen verblijven, zijn afgesloten. (denk hierbij aan 
hekken, deuren, enz)   

 
Vermissing tijdens opvang 

• Meld bij je naaste collega van de groep dat er een kind vermist is. Draag de zorg van de 
andere kinderen over aan je collega zodat je je kunt richten op het vermiste kind.  

• Blijf kalm en denk helder na.  
o Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien?  
o Wat was het kind aan het doen?  
o Waar zou het mis kunnen zijn gegaan?  

• Loop gestructureerd het pand door en bekijk alle ruimtes. Roep ondertussen het kind. Kijk op 
plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het komt nogal eens voor dat een kind zich 
verstopt of ergens in slaap is gevallen.  

• Wanneer er tijdens de vermissing buiten werd gespeeld, kijk je goed waar het kind heen kan 
zijn gegaan. Is er een vijver in de buurt of dieren?  

o Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen. Bv. 
water, putten, verkeerswegen of parkeerplaatsen.  

o Bedenk wat interessant kan zijn voor een kind.  
o Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien  

• Schakel na 10 minuten zoeken een tweede collega in om te helpen zoeken. Beide collega’s  
hebben hun mobiel mee en aan. Na 10 minuten is iedereen weer op het kindercentrum. 

• Een andere collega brengt de directie op de hoogte. De directie neemt contact op met de 
ouders. 

 

Protocol uitstapjes 
• Ouders tekenen voor akkoord voor het maken van uitstapjes op het  
  inschrijfformulier. 
• Eén leidster mag maximaal 6 kinderen meenemen met een uitstapje. 
• Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt, heeft minimaal één leidster een mobiele 



 

 
  telefoon bij zich. 
• Bij uitstapjes wordt de EHBO trommel en natte washandjes meegenomen. 
• De Turtle kiddy bus wordt altijd meegenomen met uitstapjes. 
• Jonge/kinderen die gaan staan worden altijd in een zitje gezet en met de riempjes    
  vastgemaakt. 
• Handen vast bij het lopen of wandelkoord  vast houden. 
• Iedereen kijkt goed uit bij het lopen (niet op de weg lopen) 
• Op elkaar wachten en wachten met oversteken. Als het mogelijk is, wordt er altijd 
  overgestoken bij een zebrapad. 
• Als kinderen ondanks de afspraken niet luisteren, worden zij in de Turtle kiddy bus       
  gezet. 
 

Vervoersprotocol 
Vanaf verschillende scholen gaan bso-kinderen lopend, per fiets of met de auto naar de bso. 
Het vervoer vraagt van de school en de kinderopvang grote aandacht. Deelname aan het verkeer 
brengt altijd risico's met zich mee. 
 

Vervoer per auto 
Voor de veiligheid in de auto zijn er voor alle kinderen stoelen met gordels aanwezig.  
 

Vervoer per fiets 
Kinderen die in groepsverband van school naar de opvanglocatie fietsen, worden hierin begeleidt 
door een of meerdere pedagogisch medewerksters. 
Het aantal leidsters hangt af van het aantal kinderen. In ieder geval fietst er altijd een leidster vóór 
de groep kinderen uit. 
Zij begeleidt de kinderen bij het oversteken van een weg. 
 

Vervoer lopend 
Kinderen gaan lopend van school naar het kindercentrum onder begeleiding van een leidster. 
Ook kunnen zij lopend naar een buitenspeelplaats nabij de opvanglocatie gaan. 
Kinderen worden met oversteken begeleidt door een leidster. Handen worden vastgehouden bij het 
lopen of houden een wandelkoord vast. Kinderen lopen alleen over een stoep. 
 

Zelfstandig naar de BSO 
Kinderen gaan alleen zelfstandig met de fiets van school naar de opvanglocatie na overleg met- en 
schriftelijke toestemming van ouders. 
 

Protocol buitenspelen 
Wij maken gebruik van openbare speelplaatsen in de buurt. Om risico’s te minimaliseren tijdens het 
buitenspelen, hebben wij de volgende afspraken vastgelegd: 

• Kinderen gaan niet naar buiten voordat de leidsters klaar zijn om mee naar buiten te gaan. 

• Buitenspeelgoed wordt na gebruik op een vaste plaats opgeruimd. 

• Fietsen worden in fietsenrekken geplaatst. 

• Losse obstakels worden niet in fiets- en looproutes geplaatst. 

• Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s tegen elkaar, of tegen de muren of hekken. 



 

 

• Een veilige bodem heeft geen gevaarlijke roosters, uitstekende boomwortels, uitstekende 
putdeksels of losliggende en verzakte tegels. Bij constatering van genoemde punten, worden 
deze zo spoedig mogelijk gemeld. 

• Dagelijks wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van glasscherven, scherpe 
metaalonderdelen en andere gevaarlijke voorwerpen.  

• Er wordt altijd direct toezicht gehouden door een leidster wanneer er gebruikt wordt 
gemaakt van het op loopafstand aanwezige openbare bestrate speelterrein en /of park. 

• Poorten die gesloten kunnen worden, zijn altijd dicht tijdens het buitenspelen.  

• Wanneer een poort op slot kan, wordt deze ook op slot gedraaid. 

• Kinderen hebben geen koordjes aan hun kleding. 

• Kinderen glijden alleen onder toezicht van de glijbaan. 

• De toestellen mogen geen beklemminggevaar opleveren voor het kind. 

• De afmetingen ervan dienen aangepast te zijn aan de afmetingen van het kind, zoals 
bijvoorbeeld de doorsnee van de handgrepen en de tredenafstanden. 

• Het kind moet de toestellen even gemakkelijk kunnen verlaten als het erin of erop kan 
komen. 

• De toestellen moeten stabiel en onbeweeglijk verankerd zijn. 

• Buitenspelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken: gebreken worden 
gerepareerd of spelmateriaal wordt weggegooid. 

 

Buiten spelen met water 
Wij doen niet zoveel aan water activiteiten, maar als het toch een keertje moet dan houden wij ons 
aan deze regels: 

• We zwemmen in een badje op de eigen locatie. Kinderen die geen zwemdiploma hebben, 
krijgen zwembandjes om. Wanneer een zwembad wordt opgezet, staat hierin een klein 
laagje water. Te allen tijde is er toezicht van een leidster. 

• Alleen kinderen met zwemdiploma A en B mogen deelnemen aan activiteiten op het water 
met toestemming van ouders. Bij deze activiteiten wordt toezicht gehouden door leidsters. 

• We gaan niet met de kinderen naar het openbare zwembad De Koploper tijdens  
buitenschoolse opvang tijd. Kinderen mogen hier ook niet zelfstandig heen. 

 

Beleid veilig speelgoed 
Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep waarvoor het 
bestemd is. Spelmateriaal wordt alleen besteld via erkende leveranciers. Kleine materialen worden 
alleen gepakt als groten daar gericht mee gaan spelen. Als speelgoed gevaar oplevert voor de 
kinderen wordt het direct verwijderd. Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op slijtage of 
gebreken. Kleine onderdelen en kapot spelmateriaal wordt weggegooid. 
Bij de recente verhuizing van de BSO is al het BSO speelgoed gecontroleerd. 

 

Sociale veiligheidsbeleid 
 

Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 
het welbevinden van het getroffen kind (ook het pestgedrag van kinderen onderling). Bij Lilas 
Kindercentrum heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende 



 

 
maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als 
we merken dat het toch gebeurt: 

• Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

• De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. 

• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je 
met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat 
wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.  

• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit 
nodig is. 

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

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

• We werken met een vier-ogenbeleid. 

• Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid 

• Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd. 

• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet goed wordt 
nageleefd. 

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

• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 
kind mishandelt. 

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

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

 

Gedragsregels 
Gedragsregels zorgen ervoor dat kinderen leren welk gedrag gepast is en welk gedrag ongepast is. Dit 
draagt bij aan het verkleinen van de kans op grensoverschrijdend gedrag. Binnen de BSO hanteren 
wij de volgende gedragsregels: 

• Kinderen luisteren naar elkaar. 

• Iedereen is zijn/haar eigen baas. 

• Er mag niet worden geschopt, geslagen of gedreigd. 

• Kinderen mogen niet een ander de schuld geven. 

• Kinderen spelen en delen samen! 

• Binnen mag niet gerend en gegild worden. 
 

Pestgedrag  
Het is belangrijk dat kinderen zich binnen de opvang veilig en prettig voelen. De pedagogisch  
medewerkers trachten een beschermde omgeving te creëren waarbinnen kinderen zich veilig  en 
geborgen kunnen voelen. Door kinderen het ‘stop hou op principe’ aan te leren, leren kinderen aan 
te geven wanneer zij bepaald gedrag van een ander kind niet prettig vinden, zodat de ander weet dat 
de grens bereikt is. Kinderen leren op deze manier rekening met elkaar te houden.  Naast het ‘stop 
hou op principe’ gelden er algemene omgangsregels en zijn er bij de BSO samen met de kinderen 
afspraken gemaakt over hoe we met elkaar horen om te gaan. In het pestprotocol staan 



 

 
omgangsregels omschreven en hoe men dient te handelen bij structureel en grensoverschrijdend 
gedrag. 
 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) en continue screening 
Kinderen moeten in een gezonde en veilige omgeving worden opgevangen. Om deze reden stelt de 
Wet Kinderopvang medewerkers binnen de kinderopvang verplicht om in bezit te zijn van een 
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).  
Een VOG toont aan dat de betreffende persoon geen strafbare feiten op zijn/haar naam heeft staan 
die een belemmering vormen voor het werken met kinderen. 
Om te garanderen dat iedereen die in de kinderopvang werkt, geen strafblad heeft, bestaat sinds 
maart 2013 de continue screening. In maart 2018 gaan we nog een stap verder door een 
personenregister voor de kinderopvang in te stellen. Daar moeten alle kinderopvangmedewerkers, 
gastouders, huisgenoten van gastouders, maar ook vrijwilligers, stagiaires, uitzendkrachten en vaste 
bezoekers van gastouders zichzelf voor inschrijven.  
Alleen als zij een schoon strafblad hebben, mogen zij in dit register staan en alleen geregistreerde in 
het register mogen in de kinderopvang werkzaam zijn. 

Al onze medewerkers zijn opgenomen in het Personenregister Kinderopvang en hebben wij 
inmiddels gekoppeld aan onze organisatie. Nieuwe medewerkers mogen pas hun eerste werkdag 
ingezet worden, wanneer zij zijn opgenomen in Het Personenregister Kinderopvang en wij hen 
gekoppeld hebben aan onze organisatie.  

Het vier ogen principe  
Naar aanleiding van een zedenzaak in Amsterdam heeft de commissie Gunning in haar rapport de 
term vier ogen principe geïntroduceerd. Dit betekent dat er altijd iemand moet kunnen meekijken of 
meeluisteren, uitgaande van onderstaande vertrekpunten. Er wordt getracht de opvang zo veilig 
mogelijk te maken. Bij het uitvoeren van dit principe dient Lila’s Kindercentrum rekening te houden 
met de voorspelbaarheid, mogelijkheid en frequentie waarin de pedagogische medewerker alleen op 
de groep is. Belangrijk is:  
De uitvoering van het vier ogen principe moet pedagogisch verantwoord en bedrijfseconomisch 
haalbaar zijn.  

• Ouders zijn op de hoogte via de website, app en ouderavonden.  

• Er wordt op de groep, op de meeste dagen met 2 gediplomeerd pedagogisch medewerkers 

gewerkt.  

• Inzet camera’s voor toezicht op de groep. Er hangen camera’s in de leefruimte BSO 1, 

leefruimte BSO 2, leefruimte BSO 3 en in de verkeersruimte. Op deze manier kan er altijd 

meegekeken en geluisterd worden. Voor het gebruik van de camera’s is er een reglement 

opgesteld.  

• We werken veelal met stagiaires. Doordat zij er zijn, en deze op andere tijden 

pauzemomenten hebben zijn pedagogisch medewerkers niet alleen met kinderen. Het 

gebeurt zo goed als nooit. De leidinggevende wordt ook als achterwacht ingezet. Zij woont 

op 15 minuten rijden van de opvang. Mocht er iets zijn kunnen ze haar bellen. Ook de 

collega’s van het kinderdagverblijf zijn achterwacht en kunnen binnen 15 minuten op de 

locatie aanwezig zijn. 

• Dit geldt ook voor de ochtend. Normaliter starten we altijd met 2 personen. Als er bij 

aanvang maar 1 pedagogisch medewerker aanwezig is, als het voor mag komen, dan treed 



 

 
de camera toezicht in werking. Bij Lila’s Kindercentrum heerst een open, professioneel 

klimaat waarbij pedagogisch medewerkers door de leidinggevende herhaaldelijk worden 

uitgenodigd om elkaar feedback te geven (bijv. in teambijeenkomsten of tijdens individuele 

gesprekken). Pedagogisch medewerkers weten dat als zij iets moeilijk vinden dit openlijk met 

een collega kunnen en moeten bespreken. Komen ze er niet uit dan vragen ze hulp/advies 

aan de leidinggevende. Als ook zij niet tot een bevredigend resultaat kunnen komen, wordt 

er een gesprek met de houder aangegaan. 

De BSO groep ligt in een winkelgebied. De ruimte heeft ramen waardoor goed zicht is in de 
groepsruimte. Hier lopen regelmatig mensen langs en omwonende tegenover ons kindercentrum 
kunnen zo naar binnen kijken.  
 

Protocol kindermishandeling 
Meldcode  
Het kan voorkomen dat er zorgen zijn om een kind, waarbij er vermoedens zijn van 
kindermishandeling. Zorgen omtrent de ontwikkeling of het gedrag van een kind bespreken wij altijd 
eerst met de ouders van het kind. Wij gaan zeer zorgvuldig om met dergelijke situaties en handelen 
conform een Meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling” waarbij aan de hand van een 
routekaart stappen worden ondernomen. Binnen de organisatie is een aandachtsfunctionaris 
kindermishandeling die speciaal is opgeleid om het werken met de meldcode en de routekaart te 
borgen.  
In het belang van het kind hebben onze medewerkers een wettelijke meldplicht om vermoedens 
kenbaar te maken. Als er sprake is van (ernstige) vermoedens van kindermishandeling, kan tevens 
contact worden opgenomen met Veilig Thuis (Advies Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling). 
Het kan ook voorkomen dat een ouder zich zorgen maakt over de manier waarop een pedagogisch 
medewerker met zijn/ haar kind of andere kinderen op de groep omgaat. Het is belangrijk dat deze 
zorgen worden besproken met de betrokkene en de leidinggevende. Wij streven naar een open sfeer 
en open houding om dergelijke zorgen of klachten te bespreken.   
De procedure waarin de stappen staan die bij (dergelijke) zorgen of vermoedens worden genomen 
staan beschreven in de Meldcode. Deze Meldcode kunt u opvragen bij de directie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gezondheidsbeleid 
 

Zieke kinderen   
Ziekte is een ruim begrip. Er ontstaat daardoor regelmatig discussie of een kind met bepaalde 
ziekteverschijnselen naar Lila’s Kindercentrum mag komen of thuis moet blijven. Wij ´weren´ 
kinderen in principe alleen als er een diagnose is vastgesteld door een arts van een besmettelijke 
ziekte volgens de richtlijnen van de GGD.  Maar wat als een kind op Lila’s Kindercentrum ziek (of 
zieker) wordt? Dan realiseren we ons allereerst dat niet elke gedragsverandering door ziekte wordt 
veroorzaakt en het is zeker niet de bedoeling dat je als leidster een diagnose gaat stellen. Het gaat 
erom te beslissen of het kind in de groep kan blijven of ouders te informeren of ze het kind op 
kunnen halen.  Wie beslist?  De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven, wordt dus in 
principe genomen door de groepsleiding. We moeten daarbij natuurlijk rekening houden met het 
belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf. Zodra er een 1 op 1 situatie ontstaat, 
worden de ouders geïnformeerd en verzocht om het kind op te halen. Maar natuurlijk staat het 
belang van het zieke kind voorop. Want als je niet lekker bent, wil je het liefst in je eigen veilige 
omgeving zijn, in je eigen bedje!  Als een kind koorts heeft (38.5c+), lichten we ouders altijd in. 
Afhankelijk van hoe het kind zich voelt, overleggen we met de ouders of het noodzakelijk is dat het 
wordt opgehaald.  
  

Paracetamol  
Op Lila’s Kindercentrum geven wij alleen met toestemming van ouders een zetpil/aspirine. Voor de 
ouders die dit willen hebben wij een toestemmingsformulier die ingevuld moet zijn voordat wij dit 
toedienen.   
 

Coronaprotocol 
Wij zetten zo veel mogelijk een vaste medewerker in op de BSO. 
We letten scherp op onze persoonlijke hygiëne en de handhygiëne van de kinderen. 
We ventileren voldoende en volgen ons Beleid gezond binnenklimaat.  
Wij volgen de BESLISBOOM. De meest recente is te vinden op deze website van BOinK. 
 

Noodgevallen protocol  
Wanneer een kind ineens ernstig ziek wordt, bijvoorbeeld door benauwdheid, bewusteloosheid of 
door een ongeval, waarschuwen we eerst een arts en vervolgens de ouders. Let wel, dit gebeurt 
uiteraard alleen als er sprake is van een acute noodsituatie.    
 
Wij volgen onze eigen stappenplan onbekende ziektebeelden wanneer een kind ziekteverschijnselen 
heeft die wij niet kunnen duiden.  

https://www.boink.info/nieuws/nieuwe-versie-beslisboom-neusverkouden-kind


 

 

 
 
Wij werken met de KIDDI-app om snel op te zoeken hoe om te gaan met besmettelijke 
(kinder)ziektes. 

 

Werkinstructie onbekende ziektebeelden 
 
Deze werkinstructie is een aanvulling op hoofdstuk 7 Ziektebeleid uit het Pedagogisch Beleidsplan en uit hoofdstuk Omgaan met gro e risico s 

 gezondheid uit het Beleid veiligheid & Gezondheid. Wij volgen de adviezen op uit de Hygienerichtlijn voor Kinderdagverblijven, 
Peuterspeelzalen en Buitenschoolse opvang, mei 2016.  Wanneer een kind gebracht wordt met een ziektebeeld die je als pedagogisch 
medewerker niet meteen herkent, dien je de volgende stappen te nemen: 
 

Stap 1:  
Zoek op in de KIDDI-app of je in de lijst  

met infectieziekte het ziektebeeld kunt vinden. 
 

 
   Ja, gevonden     Nee, niet gevonden 
 
 
 
 
Volg de adviezen uit het        Stap 2.  
infectieziekte boek op.      Ouders verzoeken om  
Weren, ouders informeren       langs de huisarts te gaan 
of GGD inschakelen bijvoorbeeld. Om te vragen wat het kind heeft. 
   
 

      
Ouders weten wat het is    Ouders werken niet mee 

 
 
  

Zoek de infectieziekte op      Neem contact op met de GGD Afdeling infectieziekte 
                       In de KIDDI-APP en volg de adviezen op.              en vraag advies.  



 

 

Protocol hygiëne  
Bij Lila’s Kindercentrum hechten wij veel waarde aan hygiëne. Wij vinden het belangrijk dat het 
hygiënisch is. Door een goede hygiëne proberen wij ziektes te voorkomen.  
Wij volgen de adviezen op uit de Hygienerichtlijn voor Kinderdagverblijven, Peuterspeelzalen en 
Buitenschoolse opvang, mei 2016.  
Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste afspraken. 

 

Waarom is goede hygiëne in de kinderopvang belangrijk?  
Jonge kinderen vormen een kwetsbare groep. Hun afweersysteem is nog volop in ontwikkeling. Via 
de andere kinderen en bijvoorbeeld door gebruik van gezamenlijk speelgoed komen zij vaker en op 
jongere leeftijd in contact met allerlei ziekteverwerkers die micro hebben opgebouwd. Hierdoor 
hebben kinderen die een kinderdagverblijf bezoeken een grotere kans om een infectie ziekte op te 
lopen dan kinderen die thuis verblijven.  

 

Hoe kunnen gezondheidsrisico’s worden beperkt?  
Door extra aandacht te besteden aan hygiëne, kunnen gezondheidsrisico’s  worden beperkt. Het gaat 
daarbij niet alleen om een schone leefomgeving en een goede persoonlijke hygiëne, maar ook om 
het voorkomen van risicovol gedrag, waardoor micro organismen zich kunnen vermenigvuldigen. Om 
te voorkomen dat kinderen ziek worden is een gezonde leefomgeving van het binnen en buiten 
milieu van belang. Hierdoor blijft het aantal ziektekiemen tot een minimum beperkt. Daarnaast moet 
op een verantwoorde manier met voeding worden omgegaan. Wanneer er toch sprake is van een 
verhoogd risico op besmetting, door bijvoorbeeld zieke kinderen, besmet voedsel of een ongeluk 
met een open wond, moet er op een juiste manier door onze pedagogisch medewerkers gehandeld 
worden.  
Wij besteden bij Lila’s Kindercentrum extra aandacht aan hygiëne:  
a. persoonlijke hygiëne;  

b. bij het schoonhouden van materiaal en omgeving;  

c. bij maatregelen rondom bloed;   

e. bij het toiletgebruik;  

e. door het aanleren van een hoest en niesdiscipline;   

 

a. Persoonlijke Hygiëne  
Overdracht van micro-organismen is niet alleen te voorkomen door het opstellen van een 
schoonmaakschema. De persoonlijke hygiëne en met name het handen wassen speelt een 
belangrijke rol, vinden wij.  
 
Hand hygiëne  
Veel besmettingen worden via de handen over gedragen. Goede handhygiëne vinden wij van belang 
met name voor de kinderen, aangezien het ook één van de effectieve manieren is om besmettingen 
te voorkomen.  
 
Handen wassen vindt plaats voor:  
• het begin van de werkzaamheden;  

• het aanraken en bereiden van voedsel;  

• het eten of het helpen bij het eten.  
 
Handen wassen vindt plaats na:  

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/kdv-psz-bso


 

 
• iedere zichtbare verontreiniging van de handen;  

• hoesten, niezen en snuiten;  

• spelen in de zandbank, spelen met dieren (aaien); 

• toiletgebruik;  

• het verschonen van de kinderen;  

• contact met lichaamsvocht zoals: traanvocht, speeksel, snot, braaksel, urine,     

   ontlasting en bloed;  

• het dragen van handschoenen;  

• ieder kind krijgt na het eten een eigen washandje, deze gaan daarna direct in de   
   was.  
 
Techniek handen wassen  

• Draai de kraan open, zodanig dat de temperatuur van het water behaaglijk is voor  

   de handen en het water flink stroomt;  

• maak de handen nat en voorzie ze van een laag vloeibare zeep uit de    

   zeepdispenser;  

• wrijf de handen nu gedurende 10 seconden over elkaar, vingertoppen, duimen en  

   de gebieden tussen de vingers en polsen moeten worden ingewreven;  

• spoel af onder flink stromend water, waarbij het water van bovenaf naar de   
   vingertoppen toe moet vloeien;  
• droog de handen af met een schone droge handdoek; 

NB: Belangrijk bij dikwijls handen wassen, is het gebruik van enigszins vette handcrème aan te raden, 
zodat de handen gaaf blijven ondanks het frequente wassen. Desinfectie van de handen is meestal 
niet nodig, behalve bij bloederige diarree en als er bloed op de handen is gekomen.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zakdoeken  
In de zakdoeken kunnen micro-organismen voorkomen die anderen ziekte kunnen veroorzaken. 
Gezonde „dragers‟ kunnen bij het snuiten (katoenen) zakdoeken en handen besmetten. Daarom 
vinden wij het van belang om voor het snuiten uitsluitend papieren zakdoeken te gebruiken, die 
meteen na het gebruik worden weg gegooid in afsluitbare afvalzakken. 
  
Handschoenen  
Wegwerphandschoenen worden gedragen bij elke verschoning van ontlasting en wanneer er kans 
bestaat op contact met bloed of eventueel besmet lichaamsvocht. Wegwerphandschoenen hoeven 
niet steriel te zijn. Na het gebruik van wegwerphandschoenen altijd nog de handen wassen.  
 
Wondjes  
Wondjes op handen zijn voorzien van een waterafstotende pleister. Bij verzorgende handelingen 
handschoenen dragen.  



 

 
 
Nagels  
De nagels zijn kort geknipt en schoon. Gelieve geen kunstnagels dragen. Onder lange nagels en 
geschilferde of gebrokkelde nagels kunnen zich micro organismen vermeerderen. Ook onder de 
kunstnagels kunnen micro organismen lang in leven blijven, ondanks regelmatig handen wassen.  
 
Haar  
De haren moeten schoon zijn, verder geen bijzondere maatregelen. Lang haar bij voorkeur in een 
staart of opgestoken dragen.  
 
Kleding  
Kleding moet schoon zijn.  
 
Ziekte  
Wanneer een personeelslid ziek is (bijvoorbeeld diarree of huiduitslag), moet altijd contact op 
worden genomen met de bedrijfsarts of het personeelslid wel of niet kan blijven werken en onder 
welke voorwaarden.  
 
Aanbrengen zalf/crème  
Het aanbrengen van zalf/crème wordt gedaan met spatels of rubberen handschoenen.  
 
Handdoeken  
De handdoeken worden elk dagdeel verschoont. Bij zichtbaar vuil, worden de handdoeken direct 
verschoond. 

 

b. Schoonhouden van materiaal en omgeving  
Wij hebben een schoonmaakschema. In dit schoonmaakschema  zijn alle voorkomende 
schoonwerkzaamheden van de groep opgenomen. Het is verdeeld in dagelijkse, wekelijkse en 
maandelijkse schoonmaaktaken. Het schema wordt afgevinkt als de betreffende 
schoonmaakwerkzaamheden zijn gedaan. Let wel, het spreekt voor zich wanneer een pedagogische 
medewerker ziet dat een stuk speelgoed vies is, maar het al die week is schoon gemaakt, hij/ zij het 
toch weer zal schoonmaken. Bestek en bekers worden na gebruik af gewassen. De kinderen hebben 
een eigen beker, bord en bestek tijdens de maaltijd.  
   
De was  
Er hangt  in de keuken een wasmand die minimaal 1 keer per dag geledigd  wordt in de algemene 
wasmand die in ons wasruimte staat. Ons streven is om de inhoud van deze wasmand dagelijks leeg 
te wassen. Wij wassen het wasgoed op de volgende temperaturen:  
• washandjes 60 graden;  

• beddengoed 60 graden;  

• knuffels 40 graden;  

• box kleden 40 graden;  

• bankhoes 30 graden;  

• vaatdoeken: na gebruik met heet stromend water uitspoelen, in de was doen. Na  
   gebruik altijd een schone vaatdoek pakken.  

 
Droog schoonmaken 
• stof afnemen: gebruik hiervoor een stofbindende of vochtige doek. Zo voorkom je  



 

 
  dat stof in de lucht gaat dwarrelen;  

• stofwissen: dit is het schoonmaken van een gladde vloer met een stofwisapparaat  

  en een wegwerpdoek. Hiermee word stof en losliggend vuil verwijderd.  

• vegen: dit is het schoonmaken van een gladde vloer met een bezem. Het nadeel  
  van vegen is dat het vuil grotendeels wordt verplaatst. Een gladde vloer daarom  
  liever stofwissen.  
 
Nat schoonmaken 
• meubilair en voorwerpen schoonmaken met een sopdoekje en een sopje van een  

  huishoudelijk schoonmaakmiddel;  

• vloeren nat schoonmaken met mop en een mop emmer. Voordat de vloer nat wordt    
  schoongemaakt eerst de vloer droog schoonmaken.  

 
Waarmee schoonmaken  
Nat schoonmaken doe je met een huishoudelijk schoonmaakmiddel:  
• middelen die eiwitten en vetten oplossen -> allesreiniger;  

• een kalkoplosser voor kalkaanslag en urinesteen -> azijn.  

 
Hoe maken wij schoon?  
• schoonmaken nadat de kinderen naar huis zijn;  

• begin met schoon schoonmaakmateriaal;  
• eerst droog schoonmaken. Werk altijd van schoon naar vuil en van hoog naar laag;  

- speelruimte: stof afnemen van planken, vensterbanken, overig meubilair. Vervolgens de 
vloer vegen, zuigen of stofwissen;  

- keuken: vloer vegen, zuigen of stofwissen;  
- toiletruimte: wastafels, lichtknopjes, deurkrukken, doorspoelknoppen en toiletpot.  

• maak een emmer met sop water klaar. De temperatuur van het sop water moet    

  lauw zijn om te zorgen dat het schoonmaakmiddel goed oplost. Zorg voor een juiste  

  dosering. Lees goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Meng geen  

  verschillende schoonmaakproducten, dit kan gevaarlijk zijn.  

• vervolgens nat schoonmaken: nat afnemen, naspoelen met heet water en nadrogen  

  met een schone doek;  

- speelruimte: planken, vensterbanken, speelgoed, boxen, overig meubilair. Daarna  alle vinger 
tasten; deurkrukken, kranen, etc.  

- keuken: keukenkastjes, aanrecht, apparaten, koelkast, etc.  

- toiletruimte: wastafels, lichtknopjes, deurkrukken, doorspoelknoppen en toiletpot.  

• maak daarna een emmer met sop klaar om de vloer te dweilen. Vul ook een emmer  

  met alleen water, waarin de mop kan worden uitgespoeld. Volgorde van  

  schoonmaken: eerst de vloer van de slaapruimte, dan de verblijfsruimte, de keuken  

  en eindig in de toiletruimte. Na het soppen van de vloer naspoelen met water en  

  eventueel nadrogen. Bij voorkeur aan de lucht laten drogen;  

• als het sop water zichtbaar vervuild is, moet het tussendoor ververst worden;  

• na afloop van het schoonmaken het sop water direct weggooien in het toilet.  

• schoonmaakmaterialen na gebruik goed schoonmaken:  

- stofdoeken; stofbindende doek is voor eenmalig gebruik, vochtige doek na gebruik wassen 
op minimaal 60ºC;  



 

 
- stofwisser na gebruik reinigen, wisdoekje na gebruik wegwerpen. Stofwisser na gebruik 

ophangen;  

- emmers na gebruik schoonmaken met heet water en goed drogen;  

- sopdoeken na gebruik wegwerpen of wassen op 60ºC;  

- toiletborstel na gebruik goed naspoelen en regelmatig vernieuwen;  

- moppen/dweilen na gebruik wassen op 60ºC.  

• laat nooit natte sopdoeken en dweilen in emmers achter om uitgroei van bacteriën  

  te voorkomen.  

• schoonmaakmaterialen en middelen buiten bereik van kinderen opbergen in een  

  kast die op slot kan. De kast zelf ook goed schoonhouden;  

 

Schoonmaakrooster  

wat Frequentie Methode Extra 

opmerkingen 

 dagelijks Wekelijks Maandelijks  jaarlijks   

Vloeren 

Hal, speelruimte, 
Keuken, Kantoor, 
Leefruimte, 
Slaapruimte  

   X    Droog en nat 

schoonmaken 

 

Stofzuigen en 
dweilen 

Sanitair 
Wastafel en kranen 

Toiletten, Potjes, 

wc-bril verkleiner 

   X    Droog en nat 
schoonmaken 

Denk ook aan: 

Doorspoel knop, 

Lichtknopje, 
wanden tot 1,20 
cm en spiegel. 

Kantoor  
Koelkast, stelling, 

Voorraadkast, telef. 
bureau, computer, 
printer, boekenkast 

    X   Nat 
schoonmaken 

Goed  drogen na 
het schoonmaken 

Speeltoestellen 
Speel- en werk 

      

 

  
Desinfecteren 
Door te desinfecteren worden ziekmakende micro-organismen gedood of teruggebracht tot een niet 
ziekmakend aantal.  

 
Wanneer moet er gedesinfecteerd worden?  
Desinfecteer alleen wanneer daar een reden voor is. Onnodig desinfecteren werkt ongevoeligheid in 
de hand. Dit betekent dat bacteriën en virussen beter bestand worden tegen desinfecteermiddelen. 
Desinfectie is nodig:  
• als er sprake is van bloederige diarree;  

• als er op een andere wijze sprake is van bloedcontact (bijv. bloedneus, wondjes,   
  etc.).  



 

 
 
Wat moet er gedesinfecteerd worden?  
Alle oppervlakken die in aanraking zijn gekomen met het bloed of de bloederige diarree. Dit kan zijn:  
• de toiletruimte: de toiletpot, de toiletbril, het verschoonkussen maar eventueel ook  

  de kraan, wastafel, doorspoelknop;  

• textiel;  

• speelmateriaal, meubilair, vloer;  

• vergeet na afloop niet je eigen handen schoon te maken: wanneer je  
  handschoenen hebt gedragen is het voldoende de handen na te wassen met water  
  en zeep. Wanneer je geen handschoenen hebt gedragen, moeten de handen na te  
  wassen met water en zeep en daarna gedesinfecteerd worden met hand alcohol.  

 
Waarmee desinfecteren?  
• Kleine oppervlakken (max. ½ m²: aankleedkussen, speelgoed, thermometer):  

  alcohol 70%;  

• grote oppervlakken (vloeren, meubilair): het is niet te verwachten dat er sprake zal  

  zijn van zoveel bloed of bloederige diarree dat een ander middel dan alcohol 70%  

  noodzakelijk is. Mochten er toch twijfels bestaan neem dan contact op met de GGD.  

  Zij adviseren welk middel in welke oplossingsconcentratie nodig is;  

• voor de handen: huiddesinfectans, bijv. handalcohol (70%);  

• textiel en speelgoed kunnen in de wasmachine (minimaal 60ºC);  

• serviesgoed en eventueel andere materialen kunnen in de wasmachine (minimaal  
  60ºC).  

 
Hoe desinfecteren?  
• Voordat je iets gaat desinfecteren moet je dat eerst huishoudelijk schoongemaakt  

  hebben;  

• gebruik voor het desinfecteren bij voorkeur disposable schoonmaakmateriaal;  

• trek handschoenen aan om de eigen handen te beschermen;  

• alcohol 70% -oplossing is direct klaar voor gebruik. Mocht er een ander  

  desinfecterend middel nodig zijn neem dan contact op met de GGD. Meng geen  

  verschillende schoonmaakproducten, dit kan gevaarlijk zijn;  

• desinfecteer het oppervlak met de alcohol 70% oplossing en laat dit aan de lucht  

  drogen. Mocht er een andere desinfecterend middel gebruikt worden dan kan de  

  GGD toelichten hoe je dit op een juiste wijze moet gebruiken;  

• na het desinfecteren het disposable sopdoekje weggooien;  

• wees alert dat het desinfecterend middel buiten bereik van kinderen blijft.  
 
NB:  
• wij gebruiken geen chloor;  

• Dettol: de werkzame stof in Dettol is namelijk chloorxylenol, lysol en lyortol mogen  

  niet worden gebruikt;  

• Glorix: is geen desinfectans maar een huishoudelijk schoonmaakmiddel;  

• Bleekwater is inactief, heeft geen toelatingsnummer en kan dus beter niet gebruikt  

  worden;  

• bij het uitbreken Hepatitis A is desinfecteren niet nodig maar volstaat schoonmaken  
  met een huishoudelijk schoonmaakmiddel.  



 

 

 

c. Hoe om te gaan met bloed?  
In het bloed van sommige personen is een virus aanwezig zoals het Hepatitis B- virus of het Hiv-virus. 
Als kinderen met dit soort virussen besmet zijn, is dat meestal al voor of tijdens hun geboorte 
gebeurd. Indien bloed - bloedcontact ontstaat, kan men met deze virussen besmet worden. De kans 
op besmetting is klein en gebeurt niet als de huid intact is. Het hepatitis B en het Hiv-virus  zijn niet 
overdraagbaar via:  
• aanraken of kussen;  

• gebruik van gezamenlijk servies;  

• urine, ontlasting, speeksel, braaksel, traanvocht, of zweet, zolang er geen zichtbaar  
  bloed aanwezig is.  

 
Maatregelen ter voorkoming van bloed overdraagbare aandoeningen  
• Algemene hygiënische maatregelen;   

• specifieke maatregelen:  

wegwerphandschoenen dragen bij elk contact met bloed, wondvocht of  

       lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd;  

dek wondjes af met een waterafstotende pleister;  

verwijderen van gemorst bloed: met handschoenen aan bloed opnemen met een  

      papieren tissue, de ondergrond schoonmaken met water en zeep en daarna  

      desinfecteren met alcohol 70%;  

linnengoed en kleding wassen op 60ºC. Indien dit niet mogelijk is op het langste  
      programma van 40ºC wassen.  

 
Wat te doen als er toch bloedcontact is geweest  
• Wond goed uitspoelen en desinfecteren met Betadine jodium;  

• GGD bellen.  
 

d. Toilet hygiëne  
Kinderen moeten begeleid worden in het naar de wc gaan totdat zij alle handelingen zelfstandig 
kunnen uitvoeren. Op maat geplaatste toiletpotten met bril hebben de voorkeur omdat de kinderen 
daar goed en aangenaam op kunnen zitten, waardoor de handelingen gerichter uitgevoerd kunnen 
worden.  
• Leer de kinderen plaats te nemen zonder de handen op de pot te zetten;  

• sluit eventueel de aanwezige deksel bij het doorspoelen om verneveling van water   

  met bacteriën tegen te gaan;  

• na toiletbezoek handen wassen bij een op maat geplaatste wastafel in de directe  

  nabijheid;  

• stromend water en vloeibare zeep gebruiken en goed (leren) afdrogen met een 

  handdoeken;  

• potjes na gebruik reinigen, potjes opbergen buiten bereik van de kinderen.  

 
Reinigen van de thermometer  
• Gebruik thermometerhoesjes;  
• de thermometer met allesreiniger schoonmaken. Bij bloederige diarree,  

  thermometer ontsmetten;  

• voor en na gebruik de thermometer reinigen met 70% alcohol.  



 

 

 

e. Hoest en niesdiscipline  
Micro-organismen verspreiden zich op vele wijzen. Een van de verspreidingswegen is via de lucht. 
Stel dat een kind of leidster bepaalde micro-organismen in de neus-keelholte bij zich draagt. Deze 
micro-organismen kunnen zich verspreiden via kleine, in de lucht zwevende vochtdruppeltjes, 
afkomstig uit de neus-keelholte van het zieke kind/leidster door bijvoorbeeld niezen of hoesten. 
Verspreiding kan ook veroorzaakt worden via afscheiding uit mond en neus. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een kind dat een snottebel wegveegt, speelgoed vastpakt wat direct daarna weer 
door een ander kind vastgepakt wordt.  
Als hierbij ook nog sprake is van een slechte ventilatie, waardoor er weinig verse zuurstof wordt 
aangevoerd, blijven de micro-organismen “zweven”.  
De overdracht van micro-organismen via de lucht moet dus beperkt worden.  
 
Leer de kinderen de volgende maatregelen aan:  
• niet hoesten of niezen in de richting van een ander. Leer ze het hoofd weg te  

  draaien of het hoofd te buigen met de mond in de binnenkant van de elleboog;  

• een hand voor de mond en neus houden en de handen direct hierna te wassen;  

• op tijd snuiten, om de snottebelverspreiding te voorkomen;  

• handen wassen na het hoesten/niezen;  

• verder is het raadzaam de ruimten voldoende te ventileren;  

• gebruik papieren zakdoekjes, gooi deze na gebruik weg in een afsluitbare afvalzak.  
 
GEEF ALS LEIDSTER HET GOEDE VOORBEELD, GOED VOORDOEN GOED VOLGEN!!! 

 
Aanvullende regels  

• Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed om mee te spelen, dit wordt ook direct  

  weer schoongemaakt of gewassen voordat andere kinderen er mee spelen;  

• zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek;  

• een ziek kindje met koortslip mag geen lichamelijk contact maken met andere  

  kindjes;  

• bij kinderen die aan wondjes/blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan  

  handhygiëne besteed;  

 
 

Beleid gezond binnenmilieu 
Het binnenmilieu is de leefomgeving binnen in een gebouw. Voor een gezond binnenmilieu zijn de 
volgende factoren van belang: luchtverversing, temperatuur en vochtbalans en de kwaliteit van de 
(binnen)lucht. Om de luchtkwaliteit goed op peil te houden wordt er bijvoorbeeld voldoende 
geventileerd. Vooral bij infectieziekten die via in de lucht zwevende kleine druppeltjes worden 
overgedragen is een goede ventilatie belangrijk om verspreiding van de ziekte tegen te gaan. 
Daarnaast is ventilatie ook belangrijk voor het afvoeren van hinderlijke geuren en anderszins 
schadelijke stoffen 
Ook proberen we ervoor te zorgen dat er binnen altijd een aangename temperatuur is van minimaal 
18 graden. CV en andere ventilatiesystemen worden frequent preventief nagekeken om problemen 
te voorkomen  
 



 

 
Voor een gezond binnenmilieu houden wij ons aan de richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het LCHV, mei 2016 

 

Afspraken rondom het Binnenmilieu  
• Ventilatieroosters zijn dag en nacht geopend;  

• de luchtvochtigheid wordt wekelijks gecontroleerd (tussen de 40% en 60%);  

• temperatuur wordt wekelijks gecontroleerd en genoteerd op de temperatuurlijst;  

• de temperatuur in de verblijfsruimte is tussen de 17 °C en 20 °C. Dit wordt aangepast in 
verband met kou of warmte;  

• tijdens bewegingsspelletjes wordt er extra geventileerd;  

• in het kindercentrum  is roken verboden;  

• in de ruimte met kinderen worden geen spuitbussen (verf, haarlak, luchtverfrisser e.d.) 
gebruikt;  

• er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt;  

• er wordt geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met 
oplosmiddel gebruikt;  

• er wordt geen verf, boenwas of vlekkenwater gebruikt waar kinderen bij zijn;  

• er worden geen sterk geurende producten gebruikt;  

• droogbloemen, knutselwerkjes e.d. die niet gereinigd kunnen worden, worden na een maand 
verwijderd of meegegeven naar huis;  

• niet wasbaar textiel wordt voorzien van een mijtwerende hoes.  

 

Afspraken rondom ventileren 
Om te controleren of het ventileren en luchten ook zorgt voor een goed binnenmilieu wordt de 
hoeveelheid kooldioxide (CO2) gemeten. Wij hebben de volgende maatregelen getroffen:  

• Wij hebben goed afleesbare CO2-meter geplaatst, die met licht goed/matig/slecht aangeeft 
en de gegevens opslaat.  

• Wij herstellen de instellingen eens per twee weken voor correcte waarden en laat de meter 
een tijdje buiten staan of in een open raam.  

• Wij hebben een CO2-meter geplaatst op een plek waar geen ramen of deuren zijn waar 
ventilatie is. Namelijk in de slaapruimte. 

• Wij houden het CO2-gehalte lager dan 1000 ppm, het liefst onder 800 ppm.  
• Wij houden een logboek bij met de afgenomen metingen, vermeld: naam ruimte, datum 

meting, hoogste waarde van de week en ijkmoment.  
https://www.co2indicator.nl/documentatie/Richtlijn-binnenmilieu-KDV.pdf Pagina 14. 

- Wij registeren de CO2 waarde in de groepsruimte dagelijks aan het begin- en aan het 
einde van de dag. 

• Wij bewaren de gegevens minimaal 12 maanden.  

 

Afspraken m.b.t. de aanwezigheid van planten 
Indien er planten aanwezig zijn wordt er op gelet dat:  

• ze allergeenvrij  zijn;  

• de potgrond jaarlijks verschoond wordt;  

• ze niet giftig zijn;  

• potten en schotels met schimmelvorming direct worden vervangen of gereinigd;  

• het stof wekelijks wordt verwijderd van de planten;  

• planten met harige bladeren worden verwijderd (bijv. Geraniums en Kaapse violen);  

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20mei%202016.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20mei%202016.pdf
https://www.co2indicator.nl/documentatie/Richtlijn-binnenmilieu-KDV.pdf%20Pagina%2014


 

 

• er geen planten worden aangeschaft die allergeen stuifmeel verspreiden. 

 

Beleid gezond buitenmilieu 
Wanneer kinderen buitenspelen checkt een pedagogisch medewerker altijd eerst de buitenruimte op 
de aanwezigheid van ongedierte, insecten, brandnetels, uitwerpselen van dieren,(zwerf)afval en 
andere zaken die een risico vormen voor de veiligheid en daarmee ook de gezondheid van kinderen. 
Is er iets niet in orde dan wordt dit direct verholpen of er worden maatregelen genomen om ervoor 
te zorgen dat de gezondheid van kinderen niet in gevaar komt.  
In de zomerperiode wordt er gezorgd voor voldoende schaduwplekken en worden de kinderen 
ingesmeerd met een zonnebrandcrème factor 50. 
 
Voor een gezond buitenmilieu houden wij ons aan de richtlijnen Binnen- en buitenmilieu voor 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het LCHV, mei 2016 

 

Afspraken met betrekking tot het buitenmilieu: 
• bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond 

van een kind terechtkomt.  

 

Protocol buitenspelen in de zon 
Kinderen voelen zich lekker bij mooi weer en spelen graag buiten. De zon zorgt ook voor de aanmaak 
van vitamine D, dat is goed voor hun botten. Maar te veel zon is niet gezond. 
Met de juiste bescherming kan veel ellende voorkomen worden. 

• Houd de kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon. 

• De kinderen blijven tussen 13.00 uur en 14.00 uur binnen. 

• Bij extreem felle zon blijven de kinderen ook tussen 14.00 uur en 15.00 uur binnen. 

• Laat kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen. 

• Ook als kinderen alleen in de schaduw zitten moeten ze worden ingesmeerd. 

• Bij zonnig weer zetten we zoveel mogelijk parasols op en creëren we zoveel mogelijk 
schaduw plekken. 

• Kleding (ook een petje/hoedje), biedt de beste bescherming tegen de zon. 

• Ouders worden verzocht zonnehoedjes en eventueel andere zonbescherming mee te geven. 

• Wanneer een kind een zonnehoedje bij zich heeft zetten we deze altijd op. 

• Wanneer de kinderen met water spelen, laten we de kinderen broek en shirt aanhouden. 

• Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in. 

• De kinderen worden zowel ’s morgens als ’s middags ingesmeerd (minimaal twee keer op 
een dag) 

• Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20-30. Een kind kan maximaal drie uur  in de zon 
met een hoge beschermingsfactor. Probeer dit echter te beperken. 

• Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in. 

• Waar nodig smeren we de kinderen vaker in. 

• Herhaal het insmeren na het zwemmen.  

• Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal. 

• Wanneer het erg heet is passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan en rusten vaker. 
 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20mei%202016.pdf
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20mei%202016.pdf


 

 

Protocol buitenspelen in de kou 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen iedere dag even buitenspelen (voor zover het weer dat 
toelaat.) Ook in de winter of bij minder mooi weer spelen kinderen graag buiten. Bij extreme kou of 
slecht weer beperken we de duur van het buitenspelen en zorgen we voor goede kleding om 
onderkoeling te voorkomen. 

 

Voedselveiligheidsbeleid 
Voedselveiligheidsmaatregelen zijn gebaseerd op drie basisprincipes:  

1. Beheersing van de temperatuur,  
2. Hygiëne 
3. Controle van de houdbaarheid. 

Beheersing van de temperatuur 
De temperatuur van gekoelde of diepvriesproducten beïnvloedt de voedselveiligheid. Hoe kouder 
deze producten worden bewaard, hoe minder kans ziekteverwekkers hebben om uit te groeien. Bij 
hoge temperaturen worden veel ziekteverwekkers juist gedood. Daarom gaan veel regels in de 
Hygiënecode over de temperatuurnormen. Zo mag de temperatuur in een koelkast niet hoger zijn 
dan 7 °C en moet rauw vlees tot minstens 75 °C worden verhit. 
Wij registreren de temperatuur van de maaltijden.  
De pedagogisch medewerkers zijn verantwoordelijk voor de koelkast op de groep en controleren 
dagelijks de temperatuur van de koelkast.  
 

Hygiëne 
Via vuile handen en vuile materialen zoals pannen, snijplanken, spatels, de koelkast of andere 
etenswaren, kan voedsel besmet raken met ziekteverwekkers. Daarom staan er in de Hygiënecode 
zowel normen die gesteld worden aan de persoonlijke hygiëne van mensen die werken met voedsel 
als regels gericht op de schoonmaak van materialen en werkruimten. 
Let vooral op voor kruisbesmetting. Door rauw en bereid voedsel van elkaar gescheiden te houden, 
schone materialen te gebruiken en je handen goed te wassen is kruisbesmetting te voorkomen. 
Gebruik verschillende snijplanken. Bijvoorbeeld één voor rauw vlees of vis en een andere om de 
groenten te snijden. Spoel materiaal, zoals een snijmes dat met rauw vlees in aanraking is geweest, 
af met heet water en zet het vervolgens bij de afwas. Wanneer dezelfde materialen meteen weer 
voor iets anders worden gebruikt, was ze dan eerst af met sop en heet water.   

 

Houdbaarheid 
Al het voedsel kan bederven. Daarom is het controleren en garanderen van de houdbaarheid van 
producten een belangrijk aspect van voedselveiligheid. Wij voorzien verpakkingen (van een sticker 
waarop) wij de datum van openen opschrijven. Voor gebruik controleren wij de 
houdbaarheidsdatum. 

Bereiding van maaltijden 
Hygiënecodes zijn een praktische uitwerking van de basisprincipes van voedselveiligheid, ook wel 
HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points; een systeem om de voedselveiligheid te beheersen) 
genoemd. In de Hygiënecode staan maatregelen die je moet nemen wanneer je bezig bent met eten. 
Van het kopen of het ontvangen van eten tot aan het bewaren van voedsel en van het bereiden van 
het eten tot aan het serveren van eten en drinken. Door te werken volgens een Hygiënecode, 
voldoen onze medewerkers aan de wettelijke voorschriften van voedselveiligheid.  

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download


 

 
De belangrijkste richtlijnen die wij volgen zijn; 

• Medewerkers dragen zorg voor een goede handhygiëne. Handen worden gewassen voor het 

aanraken of bereiden van voedsel.  

• Voedsel wordt in een schone omgeving bereid.  

• Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit. 

• Restjes worden niet hergebruikt en geschild, gesneden of geprakt fruit wordt afgedekt.  

• Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast opgeborgen. De 

datum van openmaken wordt op de verpakking geschreven. Ouders worden geïnstrueerd 

geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen of voedsel die langer dan 30 minuten 

buiten de koelkast zijn geweest.  

• Gekoelde producten die langer dan dertig minuten buiten de koelkast zijn geweest worden 

weggegooid.  

• Producten die beperkt houdbaar zijn en op vrijdag niet op zijn worden of meegenomen of 

weggegooid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Calamiteitenbeleid 
 

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

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een 
medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig. 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan (drie-
uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig. 

 
We hebben het zo geregeld dat alle leidsters ook de rol van achterwacht krijgen. Als het nodig is 
moeten zij binnen 15 minuten op het kindercentrum aanwezig zijn. 
Tijdens de openingstijden van de BSO zijn de collega’s van het KDV de achterwacht. 
Daarnaast is onze collega kinderopvang Mijn Diamantje ook onze achterwacht en dienen wij als 
achterwacht voor hen. 

 

EHBO-regeling 
Binnen Lilas Kindercentrum 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. Alle medewerkers zijn in het bezit 
van een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. 

 

(Bijna)Ongevallen registratie 
Wanneer een kind zich bezeert heeft, moet er een (bijna)ongevallen registratie formulier ingevuld 
worden.  
Ook dient dit z.s.m. gemeld te worden aan de leidinggevende zodat zij kan beoordelen over er direct 
actie ondernomen dient te worden. Het stappenplan kan wel een leidraad zijn in het handelen. 
We bespreken de (bijna)ongevallen registraties tijdens de teamoverleggen. 
 

Brandveiligheid  
Om de brandveiligheid te waarborgen hebben wij de volgende maatregelen getroffen:  

• Er zijn professionele blusmiddelen aanwezig. 

• Er hangen rookmelders in het pand.  

• Er hangt bij de voordeur een duidelijke plattegrond. 

• Er zijn nooddeuren en verschillende vluchtroutes naar buiten. 

• De vluchtroutes worden vrijgelaten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ondersteuning en melding van klachten 
 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht heeft. 
We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of 
ouder zelf om tot een oplossing te komen.  
 
Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of 
ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 
Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op 
www.degeschillencommissie.nl  

 

Klachtenprocedure   
 

Voortraject klacht 
Als een ouder een klacht heeft gaat Lilas Kindercentrum er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met 
de betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de pedagogisch 
medewerkster op de groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden 
besproken met de directrice. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht 
ingediend worden. 
 

Indienen klacht 
1. Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend. Hiervoor kunt u het klachtenformulier    

gebruiken wat u als bijlage onder aan dit document vindt. De klacht dient binnen een redelijke 

termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden als redelijk wordt gezien. De 

klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager, eventueel de naam van de 

pedagogisch medewerkster op wie de klacht betrekking heeft, de groep plus een omschrijving van de 

klacht. 

2. Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode 

huiselijk geweld en  kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee 

afgesloten.  

 

Behandeling klacht 
1. De directrice draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie  van de klacht.  

2. De directrice bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de ouder. 

3. De directrice houdt de ouder op de hoogte van de voortgang van de behandeling van de 

klacht. 

4. Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld. 

5. Indien de klacht gedragingen van een pedagogisch medewerkster betreft, wordt deze 

pedagogisch medewerkster in de gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren. 

6. De directrice bewaakt de procedure en termijn van afhandeling.  De klacht wordt zo spoedig 

mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval brengt 

de directrice de ouder  hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht wordt in ieder 

geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.  



 

 
7. De ouder ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete 

termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd. 

 

Externe klachtafhandeling 
1. Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft 

de ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de 

Geschillencommissie.  

2. De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder 

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht 

bij de houder indient. 

3. Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden 

voorgelegd aan de Geschillencommissie.  

4. De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij Lilas Kindercentrum, 

aanhangig gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie. 

Voor meer informatie over de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen verwijzen 
wij naar de volgende websites: 
www.degeschillencommissie.nl  
www.klachtenloket-kinderopvang.nl  
Wij raden u aan om eerst via de website informatie in te winnen over hoe de klacht extern kan 
worden ingediend.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.degeschillencommissie.nl/
http://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/


 

 

uitgesloten groot(A) klein (B) groot(1) klein (2) A1   A 2   B 1 B 2 

Bijlage 1 Risico Inventarisatie Veiligheid & Gezondheid 
 

Risico Inventarisatie Veiligheid 
Entree 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Trap uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 2 

1. Kind valt doordat het niet bij de 
trapleuning kan 

 

●              

 

  
 

2. Kind valt doordat de trapleuning 
niet goed vast zit 

 

●   

 

  
 

3. Kind glijdt van de leuning en valt 
 

●   

 

  
 

4. Kind struikelt over een kapotte 
trede. 

 

●   

 

   

5. Kind glijdt uit op een gladde trede. 
 

●   

 

  
 

6. Kind raakt bekneld tussen de treden 
van een open trap. 

 

●   

 

  
 

7. Kind valt van de trap af  
 

●   

 

  
 

8. Kind valt aan de zijkant van de trap. 
 

●   

 

   

9. Kind klimt over of door de 
balustrade en valt 

 

●   

 

   

Vloer 
   

1. Kind struikelt over een 
oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

2. Kind glijdt uit over natte vloer 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

3. Kind glijdt uit over gladde vloer 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Muur    

1. Kind bezeert zich aan 
een oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Garderobe 
   

2. Kind botst tegen kapstokhaak 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Deur 
   

1. Kind krijgt zijn vingers 
tussen de deur 

 
 

●          ● 

 

 ● 
B2 

2. Kind valt door glas in deur 
 

  ● 

 

●  
B1 

Raam    

3. Kind valt door ruit 
  

B1 

 



 

 

uitgesloten groot(A) klein (B) groot(1) klein (2) A1   A 2   B 1 B 2 

  ● ●  

4. Kind valt door open raam 
 

●   

 

  
 

Verwarming    

5. Kind verbrandt zich aan hete 
radiator/buizen 

 
 

 

 ●  ● 

B2 

6. Kind botst of valt tegen radiator 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

7. Kind komt met hand klem te zitten 
tussen de radiator 

 
 

 

 
    ● 

 

            ● 

 

B2 

Verlichting 
   

8. Kind struikelt door onvoldoende 
licht 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

9. Lamp wordt stuk gegooid en glas 
valt naar beneden 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Elektra 
   

10. Kind komt in contact met 
elektriciteit 

 

  ● 

 

●  
B1 

Giftige stoffen 
   

11. Kind drinkt van schoonmaakmiddel 
 

●   

 

  
 

12. Kind eet van giftige plant 
 

●   

 

   

13. Kind eet sigaretten of medicijnen 
uit tas van een leidster 

 

●  ● 

 

●       
B1 

14. Kind eet muizengif op  
 

●   

 

  
 

 
Overige 

   

15. Kind stopt kleine voorwerpen in de 
mond 

 

  ● 

 

●  
B1 

16. Kind struikelt over kinderwagen 
 

●   

 

   

17. Kind rent ongezien naar buiten 
 

  ● 

 

●       
B1 

18. Anders, nl 
 

   
 

  
 

 

Leefruimte BSO 1 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Vloer uitgeslot
en 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

1. Kind struikelt over een 
oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 
2. Kind glijdt uit over 

gladde vloer 
 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Muur 
   

1. Kind bezeert zich aan 
een oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Deur    

2. Kind krijgt zijn vingers tussen de 
deur 

 

       
  

 ● 

 

 ● 
B2 

3. Kind botst tegen de deur doordat 
iemand anders de deur opendoet 

  

 

4. Kind valt door glas in deur 
 

●   

 

   

Raam    

5. Kind valt door ruit 
 

  ● 

 

●  
B2 

6. Kind valt door open raam 

 

●   

 

   

7. Kind raakt verstrikt in de koordjes 
van de raamdecoratie 

 

●   

 

   

Verwarming 
   

8. Kind verbrandt zich aan hete 
radiator/buizen 

 

●   

 

  uitgesloten 

9. Kind botst of valt tegen radiator 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

10. Kind komt met hand klem te zitten 
tussen de radiator 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Verlichting 
   

11. Kind struikelt door onvoldoende 
licht 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

12. Lamp wordt stuk gegooid en glas 
valt naar beneden 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Elektra 
   

13. Kind komt in contact met 
elektriciteit 

 

  ● 

 

●  
B1 

14. Kind trekt aan elektriciteitssnoer 
en krijgt apparaat op zich 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Giftige stoffen 
   

15. Kind drinkt van schoonmaakmiddel 
 

  ● 

 

●  
B1 

16. Kind eet van giftige plant 
 

●   

 

   

17. Kind eet sigaretten of medicijnen 
uit de tas van een ouder of pm-er 

 

  ● 

 

●  
B1 

Meubilair    

18. Kind stoot zich tegen 
meubilair 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

19. Kind krijgt splinter in vinger 
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 

uitgesloten groot(A) klein (B) groot(1) klein (2) A1   A 2   B 1 B 2 

20. Kast valt om en kind komt onder de 
kast terecht 

 

  ● 

 

●  
B1 

21. Decorstuk op onderbeen van kind 
gevallen 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Speelgoed    

22. Kind zit met voet 

tussen wiel 

kinderfiets 

 

●   

 

   

23. Kind wordt door 

een fietsend kind 

omver gereden 

 

●   

 

   

24. Kind verwondt zich 

aan scherp 

speelgoed of 

splinters aan 

speelgoed 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

25. Kind of leidster 

struikelt over 

speelgoed 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

26. Kind krijgt 

poppenhuis op zich 

 

  ● 

 

●  
B1 

Verbranding 
   

27. Kind brandt zich aan soldeerbout 
 

●   

 

  
 

28. Kind heeft toegang tot lucifers / 
aansteker 

 

  ● 

 

●  
B1 

29. Kind brandt zich aan heet water 
 

  ● 

 

●  
B1 

30. Thee komt over een 
kind heen 

 
 

  ● 

 

●  
B1 

Overig 
   

31. Kind zaagt in vingers 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

32. Kinderen botsen tegen elkaar 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

33. Kind botst tegen object  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

34. Kind wordt door huisdier gebeten 
 

●   

 

  
 

35. Kind stikt in stukje eten 
 

  ● 

 

●  
B1 

Anders nl. ........ 
 

   
 

   

Leefruimte 2 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Vloer uitgeslot
en 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

36. Kind struikelt over een 
oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 
37. Kind glijdt uit over 

gladde vloer 
 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Muur 
   

38. Kind bezeert zich aan 
een oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Deur 
   

39. Kind krijgt zijn vingers tussen de 
deur 

 

  ● 

 

●  
B1 

40. Kind botst tegen de deur doordat 
iemand anders de deur opendoet 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

41. Kind valt door glas in deur 
 

  ● 

 

●  
B1 

Raam 
   

42. Kind valt door ruit 
 

  ● 

 

●  
B2 

43. Kind valt door open raam 

 

●   

 

   

44. Kind raakt verstrikt in koordjes 
raamdecoratie  

 

●   

 

   

Verwarming 
   

44. Kind verbrandt zich aan hete 
radiator/buizen 

 

●   

 

   

45. Kind botst of valt tegen radiator 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

46. Kind komt met hand klem te zitten 
tussen de radiator 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Verlichting 
   

47. Kind struikelt door onvoldoende 
licht 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

48. Lamp wordt stuk gegooid en glas 
valt naar beneden 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Elektra 
   

49. Kind komt in contact met 
elektriciteit 

 

  ● 

 

●  
B1 

50. Kind trekt aan elektriciteitssnoer 
en krijgt apparaat op zich 

 

  ● 

 

●  
B1 

Giftige stoffen 
   

51. Kind drinkt van schoonmaakmiddel 
 

  ● 

 

●  
B1 

52. Kind eet van giftige plant 

 

●   

 

   

53. Kind eet sigaretten of medicijnen 
uit de tas van een ouder of leidster 

 

  ● 

 

●  
B1 

Meubilair 
  

 

54. Kind stoot zich tegen 
meubilair 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

55. Kind krijgt splinter in vinger 
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 

uitgesloten groot(A) klein (B) groot(1) klein (2) A1   A 2   B 1 B 2 

56. Kast valt om en kind komt onder de 
kast terecht 

 

  ● 

 

●  
B1 

57. Decorstuk op onderbeen van kind 
gevallen 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Speelgoed    

58. Kind zit met voet 

tussen  wiel 

kinderfiets 

 

●   

 

   

59. Kind wordt door 

een fietsend kind 

omver gereden 

 

●   

 

   

60. Kind verwondt zich 

aan scherp 

speelgoed of 

splinters aan 

speelgoed 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

61. Kind Of leidster 

struikelt over 

speelgoed 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Verbranding 
   

62. Kind brandt zich aan soldeerbout 
 

●   

 

  
 

63. Kind heeft toegang tot lucifers / 
aansteker 

 

  ● 

 

●  
B1 

64. Kind brandt zich aan heet water 
 

  ● 

 

●  
B1 

65. Thee komt over een 
kind heen 

 
 

  ● 

 

●  
B1 

Overig 
   

66. Kind zaagt in vingers 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

67. Kinderen botsen tegen elkaar 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

68. Kind botst tegen object  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

69. Kind wordt door huisdier gebeten 
 

●   

 

  
 

70. Kind stikt in stukje eten 
 

  ● 

 

●  
B1 

Anders nl. ........ 
 

   
 

  
 

Leefruimte 3 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Vloer uitgeslot
en 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A

1 

A 

2 

B 

1 

B 

2 

71. Kind struikelt over een 
oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

72. Kind glijdt uit over 
gladde vloer 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 
Muur 

   

73. Kind bezeert zich aan 
een oneffenheid 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Deur 
   

74. Kind krijgt zijn vingers tussen de 
deur 

 

       
  

 ● 

 

●  
B1 

75. Kind botst tegen de deur doordat 
iemand anders de deur opendoet 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

76. Kind valt door glas in deur 
 

●   

 

   

Raam 
   

77. Kind valt door ruit 
 

  ● 

 

●  
B2 

78. Kind valt door open raam 

 

●   

 

   

79. Kind raakt verstrikt in koordjes 
raamdecoratie  

 

●   

 

   

Verwarming    

80. Kind verbrandt zich aan hete 
radiator/buizen 

 

●   

 

   

81. Kind botst of valt tegen radiator 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

82. Kind komt met hand klem te zitten 
tussen de radiator 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Verlichting    

83. Kind struikelt door onvoldoende 
licht 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

84. Lamp wordt stuk gegooid en glas 
valt naar beneden 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Elektra 
   

85. Kind komt in contact met 
elektriciteit 

 

  ● 

 

●  
B1 

86. Kind trekt aan elektriciteitssnoer 
en krijgt apparaat op zich 

 

  ● 

 

●  
B1 

Giftige stoffen    

87. Kind drinkt van schoonmaakmiddel 
 

  ● 

 

●  
B1 

88. Kind eet van giftige plant 

 

●   

 

   

89. Kind eet sigaretten of medicijnen 
uit de tas van een ouder of leidster 

 

  ● 

 

●  
B1 

Meubilair 
   

90. Kind stoot zich tegen 
meubilair 

 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

91. Kind krijgt splinter in vinger 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

92. Kast valt om en kind komt onder de 
kast terecht 

 

  ● 

 

●  
B1 



 

 
93. Decorstuk op onderbeen van kind 

gevallen 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Speelgoed 
   

94. Kind zit met voet 

tussen wiel 

kinderfiets 

 

●   

 

   

95. Kind wordt door 

een fietsend kind 

omver gereden 

 

●   

 

   

96. Kind verwondt zich 

aan scherp 

speelgoed of 

splinters aan 

speelgoed 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

97. Kind of leidster 

struikelt over 

speelgoed 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Verbranding 
   

98. Kind brandt zich aan soldeerbout 
 

●   

 

  
 

99. Kind heeft toegang tot lucifers / 
aansteker 

 

  ● 

 

●  
B1 

100. Kind brandt zich aan heet water 
 

  ● 

 

●  
B1 

101. Thee komt over een 
kind heen 

 
 

  ● 

 

●  
B1 

Overig 
   

102. Kind zaagt in vingers 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

103. Kinderen botsen tegen elkaar 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

104. Kind botst tegen object  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

105. Kind wordt door huisdier gebeten 
 

●   

 

  
 

106. Kind stikt in stukje eten 
 

  ● 

 

●  
B1 

Anders nl. ........ 
 

   
 

  
 

 

Buitenruimte 1 (via hellingbaan) 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Trap bij het niveauverschil plein uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

   

107. Kind valt doordat het niet bij de 
trapleuning kan 

 

             ● 

 

 ● 
B2 

108. Kind valt doordat de trapleuning 
niet goed vast zit 

 

●   

 

   

109. Kind glijdt van de leuning en valt 
 

●   

 

   



 

 
110. Kind struikelt over een kapotte 

trede. 

 

●   

 

   

111. Kind glijdt uit op een gladde trede. 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

112. Kind raakt bekneld tussen de treden 
van een open trap. 

 

●   

 

   

113. Kind valt van de trap af  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

114. Kind valt aan de zijkant van de 
trap. 

 

●   

 

   

115. Kind klimt over of door de 
balustrade en valt 

 

  ● 

 

●  
B1 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Speeltoestel UITGESLOTEN, geen 
speeltoestel aanwezig 

uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A

1 

A 

2 

B 

1 

B 2 

116. Kind valt van speeltoestel op harde 
ondergrond  

 

●   

 

   

117. Kind valt door defect materiaal 
 

●   

 

  B2 

118. Kind blijft met 
koordje van de 
capuchon (achter 
glijbaan) hangen 

 

●   

 

   

119. Kind komt met nek klem te zitten 
tussen traptreden 

 

●   

 

   

120. Kind verwondt zich aan scherpe 
rand van speeltoestel 

 

●   

 

   

121. Kind krijgt splinter in vinger 
 

●   

 

  B2 

122. Kind struikelt over speeltoestel 
 

●   

 

   

123. Kind botst tegen speeltoestel, 
obstakel of ander kind 

 

●   

 

  B2 

124. Kind botst tegen ander kind op de 
schommel 

 

●   

 

   

125. Vinger van kind zit klem in holle 
buis 

 

●   

 

   

126. Beknellen van vingers bij schommel 
 

●   

 

   

127. Kind valt van veerwip door defect 
materiaal 

 

●   

 

   

128. Kind snijdt zich aan zwerfvuil in 
zandbak 

 

●   

 

  
 

129. Kind stoot zich tegen rand van de 
zandbak 

 

●   

 

  
 

Omheining 
   

130. Kind rent al spelend de straat op 
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 
131. Kind bezeert zich aan de omheining 

 

●   

 

   

132. Kind kruipt onder de omheining 
door en komt klem te zitten 

 

●   

 

   

133. Kind klimt op de omheining en valt 
 

●   

 

   

134. Kind valt door glazen windscherm 
 

●   

 

  
 

Ondergrond 
   

135. Kind struikelt over boomwortel 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

136. Kind struikelt over een oneffenheid
  

 

  ● 

 

 ● 
B2 

137. Kind glijdt uit op een natte plek 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Overig 
   

106. Kind rent tegen obstakel  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

107. Kind botst tegen een fiets  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

108. Kind valt van fiets 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

109. Kind bezeert zich aan zwerfvuil 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

110. Kind wordt omver gelopen 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

111. Kind raakt te water 
 

●   

 

  
 

112. Kind raakt te water tijdens vlotten 
bouwen 

 

●   

 

  
 

113. Kind valt met skaten 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

114. Kind botst met skaten tegen ander kind 
 

●  ● 

 

 ● 
B2 

115. Kind valt van balustrade hellingbaan 

 

  ● 

 

●  
B1 

 

  

 

 

Buitenruimte 2 (omheind speelveld) 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Speeltoestel UITGESLOTEN (geen 
speeltoestel a aanwezig) 

uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 2 

116. Kind valt van speeltoestel op harde 
ondergrond  

 

●   

 

   

117.  Kind valt door defect materiaal 
  

   



 

 

●   

118. Kind blijft met koordje 
van de capuchon (achter 
glijbaan) hangen 

 

●   

 

   

119. Kind komt met nek klem te zitten tussen 
traptreden 

 

●   

 

   

120. Kind verwondt zich aan scherpe rand van 
speeltoestel 

 

●   

 

   

121.Kind krijgt splinter in vinger 
 

●   

 

   

122. Kind struikelt over speeltoestel 
 

●   

 

   

123. Kind botst tegen speeltoestel, obstakel of 
ander kind 

 

●   

 

  
 

124. Kind botst tegen ander kind op de 
schommel 

 

●   

 

  
 

125. Vinger van kind zit klem in holle buis 
 

●   

 

   

126. Beknellen van vingers bij schommel 
 

●   

 

   

127. Kind valt van veerwip door defect 
materiaal 

 

●   

 

   

128. Kind snijdt zich aan zwerfvuil in zandbak 
 

●   

 

  
 

129. Kind stoot zich tegen rand van de zandbak 
 

●   

 

   

Omheining 
   

130.  Kind rent al spelend de straat op 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

131.  Kind bezeert zich aan de omheining 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

132.  Kind kruipt onder de omheining door en 
komt klem te zitten 

 

●   

 

   

133.  Kind klimt op de omheining en valt 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

134.  Kind valt door glazen windscherm 
 

●   

 

  
 

Ondergrond 
   

135.  Kind struikelt over boomwortel 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

136.  Kind struikelt over een oneffenheid  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

137.  Kind glijdt uit op een natte plek 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Overig 
   

138.  Kind rent tegen obstakel  
 

  ● 

 

 ● 
B2 



 

 
139.  Kind botst tegen een fiets  

 

  ● 

 

 ● 
B2 

140.  Kind valt van fiets 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

141.  Kind bezeert zich aan zwerfvuil 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

142.  Kind wordt omver gelopen 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

143.  Kind raakt te water 
 

●   

 

  
 

144.  Kind raakt te water tijdens vlotten 
bouwen 

 

●   

 

  
 

145.  Kind valt met skaten 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

146.  Kind botst met skaten tegen ander kind 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

147.  Kind komt onder auto bij oversteken 

 

  ● 

 

●  
B1 

 

 

Sanitair kinderen 

 
SOORT ONGEVAL KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 

GEBEUREN 
KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD

E 

 
uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

148.  Kind glijdt uit op natte vloer 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

149.  Kind verbrandt zich aan de heet water 
 

●   

 

   

150.  Kind drinkt van schoonmaakmiddelen 
 

  ● 

 

●  
B1 

Anders nl. ........ 
 

   
 

  
 

 

Keuken 1 (bij entree/sanitair) 
 

SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Verbranding uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

151.  Kind brandt zich aan de kookplaat 
 

●   

 

   

152.  Kind trekt een pan van het fornuis 
 

●   

 

   

153.  Kind brandt zich aan oven tijdens 
koekjes bakken 

 

●   

 

  
 

154.  Kind brandt zich aan de ovenruit 
 

●   

 

  
 



 

 

155.  Kind loopt brandwonden op 
door de waterkoker over zich heen 
te trekken 

 

  ● 

 

●  
B1 

156.  Kind heeft toegang tot lucifers / 
aansteker 

 

  ● 

 

●  
B1 

157.  Kind brandt zich aan heet water 
 

  ● 

 

●  
B1 

158.  Hete thee komt over een kind heen  
 

  ● 

 

●  
B1 

Overig 
   

159.  Kind snijdt zich aan een mes 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

160.  Kind drinkt van schoonmaakmiddelen 
 

●          ● 

 

●  
B1 

161.  Kind glijdt uit over natte vloer 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Anders nl... 
 

   
 

  
 

Keuken 2 (bij leefruimte 1) 
 

SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Verbranding uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

162.  Kind brandt zich aan de kookplaat 
 

●   

 

   

163.  Kind trekt een pan van het fornuis 
 

●   

 

   

164.  Kind brandt zich aan oven tijdens 
koekjes bakken 

 

  ● 

 

●  
B1 

165.  Kind brandt zich aan de ovenruit 
 

  ● 

 

●  
B1 

166.  Kind loopt brandwonden op 
door de waterkoker over zich heen 
te trekken 

 

  ● 

 

●  
B1 

167.  Kind heeft toegang tot lucifers / 
aansteker 

 

  ● 

 

●  
B1 

168.  Kind brandt zich aan heet water 
 

  ● 

 

●  
B1 

169.  Hete thee komt over een kind heen  
 

  ● 

 

●  
B1 

Overig 
   

170. Kind snijdt zich aan een mes 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

171.  Kind drinkt van schoonmaakmiddelen 
 

●          ● 

 

●  
B1 

172.  Kind glijdt uit over natte vloer 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

Anders nl... 
 

   
 

  
 



 

 

 
Bergruimte 

 
SOORT ONGEVAL KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 

GEBEUREN 
KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD

E 

 
uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

173.  Kind drinkt van schoonmaakmiddelen 
 

●   

 

  
 

174.  Kind krijgt giftige stoffen 

binnen omdat voedsel naast 

gevaarlijke stoffen wordt 

opgeborgen 

 

●   

 

  
 

175.  Kind brandt zich aan heet water 
 

●   

 

   

Anders nl... 
 

   
 

  
 

 
 

 

Kantoor 
Uitgesloten, niet aanwezig 

SOORT ONGEVAL KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Giftige stoffen uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot( 
1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 
2 

176.  Kind eet medicijnen uit tas leidster 
 

            ● 

 

●  
B1 

177.  Kind eet sigaretten op 
 

                   ● 

 

●  
B1 

178.  Kind eet toner van kopieermachine op 
 

  ● 

 

●  
B1 

Overig    

179.  Kind snijdt zich aan kantoorartikelen 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Anders nl... 
 

   
 

  
 

 

Sanitair volwassenen 

 
SOORT ONGEVAL KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 

GEBEUREN 
KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD

E 

 
uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A
1 

A 
2 

B 
1 

B 2 

180.  Kind drinkt van schoonmaakmiddelen 
 

  ● 

 

●  
B1 

Anders nl. ........ 
 

   
 

  
 

 



 

 

Omgeving 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

 
uitgeslot
en 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A

1 

A 

2 

B 

1 

B 2 

1. Kind moet oversteken tussen 
geparkeerde auto’s 

 

  ● 

 

●  
B1 

2. Kind rent de weg op als het wordt 
opgehaald 

 

  ● 

 

●  
B1 

Omheining    
3. Kind rent al spelend de straat op 

 

  ● 

 

●  
B1 

4. Kind bezeert zich aan de omheining 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

5. Kind kruipt onder de omheining en komt 
klem te zitten 

 

●   

 

   

6. Kind kruipt tussen de spijlen door en 
komt klem te zitten 

 

●   

 

   

7. Kind klimt op de omheining en valt 
 

●   

 

   

Ondergrond 
   

8. Kind struikelt over boomwortel 
 

  ● 

 

 ● 
 B2 

9. Kind struikelt over een oneffenheid  
 

  ● 

 

 ● 
B2 

10. Kind glijdt uit op een natte plek 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

Anders nl. ........ 
 

   
 

  
 

 
SOORT ONGEVAL  Veel voorkomend 
scenario 

KANS DAT DIT ONGEVAL ZAL 
GEBEUREN 

KANS OP ERNSTIG LETSEL URGENTIECOD
E 

Trap naar eerste verdieping waar locatie is uitgeslo
ten 

groot 
(A) 

klein (B) groot 
(1) 

klein (2) A

1 

   

1. Kind valt doordat het niet bij de 
trapleuning kan 

 

             ● 

 

 ● 
B2 

2. Kind valt doordat de trapleuning niet goed 
vast zit 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

3. Kind glijdt van de leuning en valt 
 

  ● 

 

●  
B1 

4. Kind struikelt over een kapotte trede. 
 

  ● 

 

 ● 
B2 

5. Kind glijdt uit op een gladde trede. 
 

  ● 

 

●  
B1 

6. Kind raakt bekneld tussen de treden van 
een open trap. 

 

  ● 

 

 ● 
B2 

7. Kind valt van de trap af  
 

  ● 

 

●  
B1 

8. Kind valt aan de zijkant van de trap. 
  

B1 



 

 

  ● ●  

9. Kind klimt over of door de balustrade en 
valt 

 

  ● 

 

●  
B1 

 
 

 

Rapport van Veiligheid BSO 
 
Afgerond: 4 mei 2022 
Uitkomsten van de RIV is besproken in een teamvergadering op vrijdag 3 juni. Zie notulen. 
 

1 ENTREE 
Locatie Trap 1 t/m 8 Uitgesloten 

Er is geen trap in het pand aanwezig 
Urgentie 
code 

Entree Scenario 1: Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan   

Scenario 2: Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit   

Scenario 3: Kind gijdt uit op een gladde trede   

Scenario 4: Kind struikelt over een kapotte trede  

Scenario 5. Kind raakt bekneld tussen de treden van een open trap   

Scenario 6. Kind valt van de trap af   

Scenario 7. Kind valt van de zijkant van de trap   

Scenario 8. Kind raakt bekneld tussen de spijlen van de balustrade  

 
Locatie Vloer 1 t/m 3 Urgentie 

code 

Entree Scenario 1. Kind struikelt over een oneffenheid  B2 

Scenario 2. Kind glijdt uit over natte vloer  B2 

Scenario 3. Kind glijdt uit  B2 

Genomen maatregel  

In de volledige hal ligt vloerbedekking. 
 
Afspraken:  
Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren 
Niet rennen in de gang 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Medewerkers zien toe op naleving van de groepsregel. 

 
Locatie Muur Urgentie 

code 

Entree Scenario 1. Kind bezeert zich aan een oneffenheid  B2 

Genomen maatregel  



 

 

Bij verwijderen van schilderijen en kaarten. Ook de schroeven, spijkers en punaises meteen 
verwijderen. 
Er hangen geen schilderijen onder de 1.35 meter bij de Entree 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Locatie Garderobe Urgentie 
code 

Entree Scenario 2. Kind botst tegen kapstokhaak  B2 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

De haken van de aanwezige kapstok bevinden zich op minimaal 1.35 meter hoogte. Kinderen mogen 
niet spelen in de buurt van de kapstokken. 

 
Locatie Deur Urgentie 

code 

Entree Scenario 1. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur  B2 

Scenario 2. Kind valt door glas in de deur  B1 

Genomen maatregel  

De deur naar de galerij is te allen tijde afgesloten nadat iemand binnen gelaten is zodat er geen 
onbevoegde naar binnen kunnen komen.  
Er zit veiligheidsglas in de toegangsdeur. 
Afspraak:  
Kinderen mogen niet aan de deur komen. 
Sluit de deur door middel van de sleutel wanneer je de deur hebt geopend voor een ouder. 
Loop met de ouders mee als ze het pand verlaten om de deur weer dicht te draaien nadat zij het 
pand verlaten hebben. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
Locatie Raam Urgentie 

code 

Entree Scenario 3. Kind valt door ruit  B1 

Scenario 4. Kind valt uit open raam  Uitgesloten 

Genomen maatregel  

De ramen bij de entree kunnen niet geopend worden. Het raam in de deur heeft veiligheidsglas, 
evenals de ramen naast de deur. 
Er is geen raamdecoratie aanwezig. 
Afspraak: Kinderen mogen niet voor de ramen spelen.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen  

Verantwoordelijke voor uitvoering 



 

 

De medewerkers zien toe op de naleving van de groepsregel.  

 
Locatie Verwarming Urgentie 

code 

Entree Scenario 5. Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen  B2 

Scenario 6. Kind botst of valt tegen radiator  B2 

Scenario 7. Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator  B2 

Genomen maatregel  

Er staat een kapstok voor de radiator in de entree. Kinderen mogen niet rennen in de entree, en niet 
spelen bij de kapstokken. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen  

Verantwoordelijke voor uitvoering 

De medewerkers zien toe op de naleving van de groepsregel.  

 
Locatie Verlichting 8 en 9 Urgentie 

code 

Entree Scenario 8. Kind struikelt door onvoldoende licht  B2 

Scenario 9. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden  B2 

Genomen maatregel  

Er hangen afgeschermde lampen. Er zijn voldoende TL-buizen aanwezig. 
Afspraak: Vervang direct lampen die stuk zijn 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Bij signaleren van defecte lampen nemen de medewerkers direct contact op met Lilian die zo snel 
mogelijk de kapotte lampen vervangt of laat vervangen. 

 
Locatie Electra  Urgentie 

code 

Entree Scenario 10. Kind komt in contact met elektriciteit  B1 

Genomen maatregel  

Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiliging. 

Dit is terug te vinden in 

Onderhoudsplan 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

De pedagogisch medewerkers 

 
Locatie Giftige stoffen 11 t/ 14 Uitgesloten Urgentie 

code 



 

 

Entree Scenario 11. Kind drinkt van schoonmaakmiddel  Uitgesloten 

Scenario 12. Kind eet van giftige plant  Uitgesloten 

Scenario 13. Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een 
ouder of leidster  

B1 

Scenario 14. Kind eet muizengif op Uitgesloten 

Genomen maatregel  

Er zijn geen schoonmaakmiddelen en giftige planten in de Entree. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van muizengif. 
De medewerkers roken niet. Tassen van de medewerkers worden in de bergruimtekast 
opgeborgen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Overige 15 en 17 Urgentie 

code 

Entree Scenario 15. Kind stopt kleine voorwerpen in de mond  B1 

Scenario 16. Kind struikelt over kinderwagen Uitgesloten 

Scenario 17. Kind rent ongezien naar buiten B1 

Genomen maatregel  

Afspraak scenario 15: Kleine voorwerpen dienen verwijderd te worden. Spelletjes met kleine 
onderdelen worden aan tafel gedaan. Aan het einde van de dag wordt de vloer gecontroleerd op 
kleine voorwerpen. 
Afspraak scenario 17: De deur zit op slot tijdens de opvang. Wanneer er aangebeld wordt, wordt 
de deur geopend door een van de vaste medewerkers die de deur weer sluit wanneer de ouder 
binnen is. 
Er zijn geen kinderwagens of maxi-cosi’s in de entree van de BSO. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
 

2 LEEFRUIMTE BSO 1 
Locatie Vloer 1 en 2 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 1. Kind struikelt over een oneffenheid  B2 

Scenario 2. Kind glijdt uit over gladde vloer  B2 

Genomen maatregel  

De vloer is voorzien van stroeve coating. 
 
Afspraken:  
Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren 
Binnen mag er niet gerend worden.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 



 

 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Medewerkers zien toe op naleving van de groepsregel. 

 
Locatie Muur Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 1. Kind bezeert zich aan een oneffenheid  B2 

Genomen maatregel  

Bij verwijderen van schilderijen en kaarten. Ook de schroeven, spijkers en punaises meteen 
verwijderen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Deur 2 t/m 4 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 2. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur  B1 

Scenario 3. Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur 
opendoet 

B2 

Scenario 4. Kind valt door glas in deur uitgesloten 

Genomen maatregel  

De deur naar de groepen worden vastgezet met een deurstop als ze open dienen blijven te staan. De 
deuren zijn voorzien van deurbeveiligingsstrips. 
Afspraak:  
Kinderen mogen niet aan de deur komen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

De leidinggevende 

 
Locatie Raam 5 t/m 7 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 5. Kind valt door ruit  B1 

Scenario 6. Kind valt uit open raam  Uitgesloten 

Scenario 7. Kind raakt verstrikt in de koordjes van de 
raamdecoratie  

Uitgesloten 

Genomen maatregel  

Het raampje die open kunnen, zijn voorzien van uitzetijzers.  
Afspraak:  
Kinderen mogen niet voor de ramen spelen.  
De koorden van de raamdecoratie zijn hoog vastgemaakt aan een haakje, buiten het bereik van de 
kinderen. 



 

 

Ramen worden alleen open gezet om te luchten voordat er kinderen in de groepsruimte aanwezig 
zijn of wanneer de kinderen opgehaald zijn. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
Locatie Verwarming 8 t/m 10 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 10. Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen  uitgesloten 

Scenario 11. Kind botst of valt tegen radiator  B2 

Scenario 12. Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator  B2 

Genomen maatregel  

De verwarming is voorzien van omkasting.  
De opstelling van de groep is zo dat kinderen niet gemakkelijk bij de verwarming kunnen komen. 
De radiatorbuizen zijn ingevoegd in de muren. 
 
Afspraak: Zorg dat je bij de opstelling rekening houdt dat er voldoende loopruimte aanwezig is bij 
de radiatoren 
De afspraak is dat kinderen binnen niet mogen rennen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
Locatie Verlichting 11 en 12 Urgentie 

code 

Entree Scenario 11. Kind struikelt door onvoldoende licht  B2 

Scenario 12. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden  B2 

Genomen maatregel  

Er hangen afgeschermde lampen. Er zijn voldoende TL-buizen aanwezig. 
Afspraak: Vervang direct lampen die stuk zijn 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Bij signaleren van defecte lampen nemen de medewerkers direct contact op met Lilian die zo snel 
mogelijk de kapotte lampen vervangt of laat vervangen. 

 
Locatie Electra  Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 13. Kind komt in contact met elektriciteit  B1 

Scenario 14. Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op 
zich 

B2 

Genomen maatregel  

Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiliging  
Afspraak:  
Plaats elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen. 
Kinderen mogen alleen onder toezicht televisie kijken. 



 

 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Alle pedagogisch medewerkers 

 
Locatie Giftige stoffen  Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 15. Kind drinkt van schoonmaakmiddel  B1 

Scenario 16. Kind eet van giftige plant  Uitgesloten 

Scenario 17. Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een 
ouder of leidster  

B1 

Genomen maatregel  

Er zijn geen schoonmaakmiddelen en giftige planten in de Leefruimte. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van muizengif. 
De medewerkers roken niet. Tassen van de medewerkers worden in de bergruimtekast bewaard. 
Deze kast is afgesloten met een hoge schuifsluiting en zit met sleutel op slot. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Meubilair 18 t/m 21 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 18. Kind stoot zich tegen meubilair B2 

Scenario 19. Kind krijgt splinter in vinger B2 

20. Kast valt om en kind komt onder de kast terecht  B1 

21. Decorstuk valt op kind B2 

Genomen maatregel  

Meubilair staat tegen de muur.  
Kasten zijn verankerd aan de muur 
 

Afspraken: 
Creëer voldoende loopruimte om meubilair  
Leer kinderen dat de stoel met 4 poten op de grond moet staan. 
Leer kinderen ze niet in de kast mogen klimmen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 
 

Locatie Speelgoed 22 t/m 26 Urgentie 
code 

Leefruimte Scenario 22. Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets Uitgesloten 

Scenario 23. Kind wordt door een fietsend kind omver gereden Uitgesloten 



 

 

Scenario 24. Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters 
aan speelgoed 

B2 

Scenario 25. Kind of leidster struikelt over speelgoed  B2 

Scenario 26. Kind krijgt poppenhuis op zich B1 

Genomen maatregel  

Binnen zijn geen kinderfietsjes aanwezig.  
Afspraak:  
Leer kinderen dat ze eerst op moeten ruimen voordat ze met een nieuw speeltje wil spelen. Het 
poppenhuis wordt niet te hoog neergezet. 
Speelgoed met kleine onderdeeltjes (zoals kraaltjes) worden aan tafel geven en hier mag mee 
gespeeld worden tussen de middag wanneer de kleinere kinderen in bed liggen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Verbranding 27 t/m 30 Urgentie 

code 

 
Leefruimte 

Scenario 27. Kind brandt zich aan soldeerbout uitgesloten 

Scenario 28. Kind heeft toegang tot lucifers / aanstekers  B1 

Scenario 29. Kind brandt zich aan heet water B1 

Scenario 30. Thee van de leidster komt over kind heen  B1 

Genomen maatregel  

Er zijn geen lucifers of aanstekers aanwezig op de groepsruimte. 
Op de groep is geen heet waterkraan aanwezig. 
Er wordt geen thee gedronken aan tafel bij de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
tafelkleden. De theekopjes worden ver op het aanrecht geplaatst.  
Thee wordt aangelengd met koud water.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Overige 31 t/m 34 Urgentie 

code 

 
Leefruimte 

Scenario 31. Kind zaagt in vingers B2 

Scenario 32. Kinderen botsen tegen elkaar B2 

Scenario 33. Kind botst tegen object B2 

Scenario 34. Kind wordt door huisdier gebeten Uitgesloten 

Scenario 35. Kind stikt in stukje eten B1 

Genomen maatregel  

De groepsruimte is zo ingedeeld dat er voldoende loopruimte is. 
Er zijn geen huisdieren toegestaan. 
Afspraak 
Binnen mag niet gerend worden.  
Creëer voldoende loopruimte rond de meubels bij het inrichten van de ruimtes.  



 

 

Kinderen moeten zitten als ze eten. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 

3 LEEFRUIMTE BSO 2 
Locatie Vloer 36 en 37 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 36. Kind struikelt over een oneffenheid  B2 

Scenario 37. Kind glijdt uit over gladde vloer  B2 

Genomen maatregel  

De vloer is voorzien van stroeve coating. 
 
Afspraken:  
Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren 
Binnen mag er niet gerend worden.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Medewerkers zien toe op naleving van de groepsregel. 

 
Locatie Muur Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 38. Kind bezeert zich aan een oneffenheid  B2 

Genomen maatregel  

Bij verwijderen van schilderijen en kaarten. Ook de schroeven, spijkers en punaises meteen 
verwijderen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Deur 39 t/m 41 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 2. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur  B1 

Scenario 3. Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur 
opendoet 

B2 

Scenario 4. Kind valt door glas in deur B1 

Genomen maatregel  

De deur naar de groepen worden vastgezet met een deurstop als ze open dienen blijven te staan. De 
deuren zijn voorzien van deurbeveiligingsstrips. 
Afspraak:  



 

 

Kinderen mogen niet aan de deur komen. 
Er zit veiligheidsglas in de deur 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

De leidinggevende 

 
Locatie Raam 42 t/m 44 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 5. Kind valt door ruit  B1 

Scenario 6. Kind valt uit open raam  Uitgesloten 

Scenario 7. Kind raakt verstrikt in de koordjes van de 
raamdecoratie  

Uitgesloten 

Genomen maatregel  

Het raampje die open kunnen, zijn voorzien van uitzetijzers.  
Afspraak:  
Kinderen mogen niet voor de ramen spelen.  
De koorden van de raamdecoratie zijn hoog vastgemaakt aan een haakje, buiten het bereik van de 
kinderen. 
Ramen kunnen niet open. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
Locatie Verwarming 44 t/m 46 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 44. Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen  uitgesloten 

Scenario 45. Kind botst of valt tegen radiator  B2 

Scenario 46. Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator  B2 

Genomen maatregel  

De verwarming is voorzien van omkasting.  
De opstelling van de groep is zo dat kinderen niet gemakkelijk bij de verwarming kunnen komen. 
De radiatorbuizen zijn ingevoegd in de muren. 
 
Afspraak: Zorg dat je bij de opstelling rekening houdt dat er voldoende loopruimte aanwezig is bij 
de radiatoren 
De afspraak is dat kinderen binnen niet mogen rennen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
 
 

Locatie Verlichting 47 en 48 Urgentie 
code 

Entree Scenario 47. Kind struikelt door onvoldoende licht  B2 

Scenario 48. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden  B2 



 

 

Genomen maatregel  

Er hangen afgeschermde lampen. Er zijn voldoende TL-buizen aanwezig. 
Afspraak: Vervang direct lampen die stuk zijn 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Bij signaleren van defecte lampen nemen de medewerkers direct contact op met Lilian die zo snel 
mogelijk de kapotte lampen vervangt of laat vervangen. 

 
Locatie Electra  Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 49. Kind komt in contact met elektriciteit  B1 

Scenario 50. Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op 
zich 

B2 

Genomen maatregel  

Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiliging  
Afspraak:  
Plaats elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen. 
Kinderen mogen alleen onder toezicht televisie kijken. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Alle pedagogisch medewerkers 

 
Locatie Giftige stoffen  Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 51. Kind drinkt van schoonmaakmiddel  B1 

Scenario 52. Kind eet van giftige plant  Uitgesloten 

Scenario 53. Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een 
ouder of leidster  

B1 

Genomen maatregel  

Er zijn geen schoonmaakmiddelen en giftige planten in de Leefruimte. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van muizengif. 
De medewerkers roken niet. Tassen van de medewerkers worden in de bergruimtekast bewaard. 
Deze kast is afgesloten met een hoge schuifsluiting en zit met sleutel op slot. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Meubilair 54 t/m 57 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 54. Kind stoot zich tegen meubilair B2 



 

 

Scenario 55. Kind krijgt splinter in vinger B2 

Scenario 56. Kast valt om en kind komt onder de kast terecht  B1 

Scenario 57. Decorstuk valt op kind B2 

Genomen maatregel  

Meubilair staat tegen de muur.  
Kasten zijn verankerd aan de muur 
 

Afspraken: 
Creëer voldoende loopruimte om meubilair  
Leer kinderen dat de stoel met 4 poten op de grond moet staan. 
Leer kinderen ze niet in de kast mogen klimmen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 
 

Locatie Speelgoed 58 t/m 61 Urgentie 
code 

Leefruimte Scenario 58. Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets Uitgesloten 

Scenario 59. Kind wordt door een fietsend kind omver gereden Uitgesloten 

Scenario 60. Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters 
aan speelgoed 

B2 

Scenario 61. Kind of leidster struikelt over speelgoed  B2 

Genomen maatregel  

Binnen zijn geen kinderfietsjes aanwezig.  
Afspraak:  
Leer kinderen dat ze eerst op moeten ruimen voordat ze met een nieuw speeltje wil spelen. 
Speelgoed met kleine onderdeeltjes (zoals kraaltjes) worden aan tafel geven en hier mag mee 
gespeeld worden tussen de middag wanneer de kleinere kinderen in bed liggen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Verbranding 62 t/m 65 Urgentie 

code 

 
Leefruimte 

Scenario 62. Kind brandt zich aan soldeerbout uitgesloten 

Scenario 63. Kind heeft toegang tot lucifers / aanstekers  B1 

Scenario 64. Kind brandt zich aan heet water B1 

Scenario 65. Thee van de leidster komt over kind heen  B1 

Genomen maatregel  

Er zijn geen lucifers of aanstekers aanwezig op de groepsruimte. 
Op de groep is geen heet waterkraan aanwezig. 
Er wordt geen thee gedronken aan tafel bij de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
tafelkleden. De theekopjes worden ver op het aanrecht geplaatst.  
Thee wordt aangelengd met koud water.  

Dit is terug te vinden in 



 

 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Overige 66 t/m 69 Urgentie 

code 

 
Leefruimte 

Scenario 66. Kind zaagt in vingers B2 

Scenario 67. Kinderen botsen tegen elkaar B2 

Scenario 68. Kind botst tegen object B2 

Scenario 69. Kind wordt door huisdier gebeten Uitgesloten 

Scenario 70. Kind stikt in stukje eten B1 

Genomen maatregel  

De groepsruimte is zo ingedeeld dat er voldoende loopruimte is. 
Er zijn geen huisdieren toegestaan. 
Afspraak 
Binnen mag niet gerend worden.  
Creëer voldoende loopruimte rond de meubels bij het inrichten van de ruimtes.  
Kinderen moeten zitten als ze eten. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 

4 LEEFRUIMTE BSO 3 
Locatie Vloer 71 en 72 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 71. Kind struikelt over een oneffenheid  B2 

Scenario 72. Kind glijdt uit over gladde vloer  B2 

Genomen maatregel  

De vloer is voorzien van stroeve coating. 
 
Afspraken:  
Laat geen losse voorwerpen op de grond slingeren 
Binnen mag er niet gerend worden.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Medewerkers zien toe op naleving van de groepsregel. 

 
Locatie Muur Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 73. Kind bezeert zich aan een oneffenheid  B2 

Genomen maatregel  



 

 

Bij verwijderen van schilderijen en kaarten. Ook de schroeven, spijkers en punaises meteen 
verwijderen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Deur 74 t/m 76 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 74. Kind krijgt zijn vingers tussen de deur  B1 

Scenario 75. Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de 
deur opendoet 

B2 

Scenario 76. Kind valt door glas in deur uitgesloten 

Genomen maatregel  

De deur naar de groepen worden vastgezet met een deurstop als ze open dienen blijven te staan. De 
deuren zijn voorzien van deurbeveiligingsstrips. 
Afspraak:  
Kinderen mogen niet aan de deur komen. 
 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

De leidinggevende 

 
Locatie Raam 77 t/m 79 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 77. Kind valt door ruit  B1 

Scenario 78. Kind valt uit open raam  Uitgesloten 

Scenario 79. Kind raakt verstrikt in de koordjes van de 
raamdecoratie  

Uitgesloten 

Genomen maatregel  

Het raampje die open kunnen, zijn voorzien van uitzetijzers.  
Afspraak:  
Kinderen mogen niet voor de ramen spelen.  
De koorden van de raamdecoratie zijn hoog vastgemaakt aan een haakje, buiten het bereik van de 
kinderen. 
Ramen worden alleen open gezet om te luchten voordat er kinderen in de groepsruimte aanwezig 
zijn of wanneer de kinderen opgehaald zijn. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
Locatie Verwarming 80 t/m 82 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 80. Kind verbrandt zich aan hete radiator / buizen  uitgesloten 



 

 

Scenario 81. Kind botst of valt tegen radiator  B2 

Scenario 82. Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator  B2 

Genomen maatregel  

De verwarming is voorzien van omkasting.  
De opstelling van de groep is zo dat kinderen niet gemakkelijk bij de verwarming kunnen komen. 
De radiatorbuizen zijn ingevoegd in de muren. 
 
Afspraak: Zorg dat je bij de opstelling rekening houdt dat er voldoende loopruimte aanwezig is bij 
de radiatoren 
De afspraak is dat kinderen binnen niet mogen rennen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

 
Locatie Verlichting 83 en 84 Urgentie 

code 

Entree Scenario 83. Kind struikelt door onvoldoende licht  B2 

Scenario 84. Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden  B2 

Genomen maatregel  

Er hangen afgeschermde lampen. Er zijn voldoende TL-buizen aanwezig. 
Afspraak: Vervang direct lampen die stuk zijn 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Bij signaleren van defecte lampen nemen de medewerkers direct contact op met Lilian die zo snel 
mogelijk de kapotte lampen vervangt of laat vervangen. 

 
Locatie Electra  Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 85. Kind komt in contact met elektriciteit  B1 

Scenario 86. Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op 
zich 

B2 

Genomen maatregel  

Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiliging  
Afspraak:  
Plaats elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen. 
Kinderen mogen alleen onder toezicht televisie kijken. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

geen 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Alle pedagogisch medewerkers 

 
Locatie Giftige stoffen  Urgentie 

code 



 

 

Leefruimte Scenario 87. Kind drinkt van schoonmaakmiddel  B1 

Scenario 88. Kind eet van giftige plant  Uitgesloten 

Scenario 89. Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een 
ouder of leidster  

B1 

Genomen maatregel  

Er zijn geen schoonmaakmiddelen en giftige planten in de Leefruimte. 
Er wordt geen gebruik gemaakt van muizengif. 
De medewerkers roken niet. Tassen van de medewerkers worden in de bergruimtekast bewaard. 
Deze kast is afgesloten met een hoge schuifsluiting en zit met sleutel op slot. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Meubilair 90 t/m 93 Urgentie 

code 

Leefruimte Scenario 90. Kind stoot zich tegen meubilair B2 

Scenario 91. Kind krijgt splinter in vinger B2 

Scenario 92. Kast valt om en kind komt onder de kast terecht  B1 

Scenario 93. Decorstuk valt op kind B2 

Genomen maatregel  

Meubilair staat tegen de muur.  
Kasten zijn verankerd aan de muur 
 

Afspraken: 
Creëer voldoende loopruimte om meubilair  
Leer kinderen dat de stoel met 4 poten op de grond moet staan. 
Leer kinderen ze niet in de kast mogen klimmen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 
 

Locatie Speelgoed 94 t/m 97 Urgentie 
code 

Leefruimte Scenario 94. Kind zit met voet tussen wiel kinderfiets Uitgesloten 

Scenario 95. Kind wordt door een fietsend kind omver gereden Uitgesloten 

Scenario 96. Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters 
aan speelgoed 

B2 

Scenario 97. Kind of leidster struikelt over speelgoed  B2 

Genomen maatregel  

Binnen zijn geen kinderfietsjes aanwezig.  
Afspraak:  
Leer kinderen dat ze eerst op moeten ruimen voordat ze met een nieuw speeltje wil spelen. 
Speelgoed met kleine onderdeeltjes (zoals kraaltjes) worden aan tafel geven en hier mag mee 
gespeeld worden tussen de middag wanneer de kleinere kinderen in bed liggen. 

Dit is terug te vinden in 



 

 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Verbranding 98 t/m 101 Urgentie 

code 

 
Leefruimte 

Scenario 98. Kind brandt zich aan soldeerbout uitgesloten 

Scenario 99. Kind heeft toegang tot lucifers / aanstekers  B1 

Scenario 100. Kind brandt zich aan heet water B1 

Scenario 101. Thee van de leidster komt over kind heen  B1 

Genomen maatregel  

Er zijn geen lucifers of aanstekers aanwezig op de groepsruimte. 
Op de groep is geen heet waterkraan aanwezig. 
Er wordt geen thee gedronken aan tafel bij de kinderen. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
tafelkleden. De theekopjes worden ver op het aanrecht geplaatst.  
Thee wordt aangelengd met koud water.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Overige 102 t/m 106 Urgentie 

code 

 
Leefruimte 

Scenario 102. Kind zaagt in vingers B2 

Scenario 103. Kinderen botsen tegen elkaar B2 

Scenario 104. Kind botst tegen object B2 

Scenario 105. Kind wordt door huisdier gebeten Uitgesloten 

Scenario 106. Kind stikt in stukje eten B1 

Genomen maatregel  

De groepsruimte is zo ingedeeld dat er voldoende loopruimte is. 
Er zijn geen huisdieren toegestaan. 
Afspraak 
Binnen mag niet gerend worden.  
Creëer voldoende loopruimte rond de meubels bij het inrichten van de ruimtes.  
Kinderen moeten zitten als ze eten. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 

5 BUITENRUIMTE 1 (via hellingbaan) 
 

Locatie Trap/hellingbaan bij plein Urgentie 
code 

Buitenruimte Scenario 107. Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan B2 



 

 

Scenario 108. Kind valt doordat de trapleuning niet goed vastzit Uitgesloten 

Scenario 109. Kind glijdt van de leuning en valt Uitgesloten 

Scenario 110. Kind struikelt over een kapotte trede Uitgesloten 

Scenario 111. Kind glijdt uit op een gladde trede B2 

Scenario 112. Kind raakt bekneld tussen de treden van een 
open trap 

Uitgesloten 

Scenario 113. Kind valt van de trap af B2 

Scenario 114. Kind valt aan de zijkant van de trap Uitgesloten 

Scenario 115. Kind klimt over of door de balustrade en valt B2 

Genomen maatregel  

Afspraak: 
Het gebied waarbinnen gespeeld wordt, wordt duidelijk afgesproken en afgebakend. Op de leuningen 
en randen van de hellingbaan mag niet worden geklommen. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
 

Locatie Omheining 130 t/m 134 Urgentie 
code 

Buitenruimte Scenario 130. Kind rent al spelend de straat op B2 

Scenario 131. Kind bezeert zich aan de omheining uitgesloten 

Scenario 132. Kind kruipt onder de omheining door en komt 
klem te zitten 

uitgesloten 

Scenario 133. Kind klimt op de omheining en valt uitgesloten 

Scenario 134. Kind valt door glazen windscherm uitgesloten 

Genomen maatregel  

De buitenruimte is een open plein in een voetgangerszone. Aangrenzend is een parkeerterrein. Er is 
geen omheining. 
Afspraak: 
we spelen binnen het afgesproken afgebakende gebied. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen  

 
Locatie Ondergrond 135 t/m 137 Urgentie 

code 

Buitenruimte Scenario 135. Kind struikelt over een boomwortel B2 

Scenario 136. Kind struikelt over een oneffenheid B2 

Scenario 137. Kind glijdt uit over een natte plek B2 

Genomen maatregel  

Er zijn bomen op het plein aanwezig. 
Er ligt een gladde bestrating (tegels). 
Afspraak: 



 

 

Leer de kinderen dat er oneffenheden en boomwortels zijn, en wijs ze daar regelmatig op. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
Locatie Overige  Urgentie 

code 

Buitenruimte Scenario 106. Kind rent tegen een obstakel B2 

Scenario 107. Kind botst tegen een fiets B2 

Scenario 108. Kind valt van een fiets B2 

Scenario 109. Kind bezeert zich aan zwerfvuil B2 

Scenario 110. Kind wordt omver gelopen B2 

Scenario 111. Kind raakt te water uitgesloten 

Scenario 112. Kind raakt te water tijdens vlotten bouwen uitgesloten 

Scenario 113. Kind valt met skaten B2 

Scenario 114. Kind botst met skaten tegen ander kind B2 

Scenario 115. Kind valt van balustrade hellingbaan B1 

Genomen maatregel  

Er is geen water aanwezig en ook niet in de directe omgeving.   
Er is voldoende buitenspeelruimte voor het maximaal aantal aanwezige kinderen. 
Er zijn afspraken gemaakt waar de kinderen mogen fietsen en skaten zodat ze niet de andere 
kinderen omver kunnen fietsen. 
Afspraak: er mag niet op de balustrade van de hellingbaan worden geklommen. 
Afspraak:  
Na buitenspelen wordt er opgeruimd. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 

6 BUITENRUIMTE 2 (omheind speelveld) 
 

Locatie omheining 130 t/m 134 Urgentie 
code 

Buitenruimte 130. Kind rent al spelend de straat op B2 

131. Kind bezeert zich aan de omheining B2 

132. Kind kruipt onder de omheining door en komt klem te 
zitten 

uitgesloten 

133. Kind klimt op de omheining en valt B2 

134. Kind valt door glazen windscherm uitgesloten 

Genomen maatregel  

Het speelveldje ligt beschut, omgeven door een groene strook waardoor een kind niet direct op straat 
uitkomt.  
Afspraak: 
Niet op de omheining klimmen 



 

 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
 

Locatie Ondergrond 135 t/m 137 Urgentie 
code 

Buitenruimte Scenario 135. Kind struikelt over een boomwortel B2 

Scenario 136. Kind struikelt over een oneffenheid B2 

Scenario 137. Kind glijdt uit over een natte plek B2 

Genomen maatregel  

Er zijn bomen op het plein aanwezig. 
Er ligt een gladde bestrating (tegels). 
Afspraak: 
Leer de kinderen dat er oneffenheden en boomwortels zijn, en wijs ze daar regelmatig op. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
 

Locatie Overige 138 t/m 147 Urgentie 
code 

Buitenruimte Scenario 138. Kind rent tegen een obstakel B2 

Scenario 139. Kind botst tegen een fiets B2 

Scenario 140. Kind valt van een fiets B2 

Scenario 141. Kind bezeert zich aan zwerfvuil B2 

Scenario 142. Kind wordt omver gelopen B2 

Scenario 143. Kind raakt te water uitgesloten 

Scenario 144. Kind raakt te water tijdens vlotten bouwen uitgesloten 

Scenario 145. Kind valt met skaten B2 

Scenario 146. Kind botst met skaten tegen ander kind B2 

Scenario 147. Kind komt onder auto bij oversteken B1 

Genomen maatregel  

Er is geen water aanwezig en ook niet in de directe omgeving.   
Er is voldoende buitenspeelruimte voor het maximaal aantal aanwezige kinderen. 
Er zijn afspraken gemaakt waar de kinderen mogen fietsen en skaten zodat ze niet de andere 
kinderen omver kunnen fietsen. 
Afspraak: we steken samen de weg over, en we wachten altijd op elkaar! 
Afspraak: Na buitenspelen wordt er opgeruimd. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 



 

 

7 SANITAIR KINDEREN 
 

Locatie Overige  Urgentie 
code 

Sanitair 
kinderen 

Scenario 148. Kind glijdt uit over een gladde vloer B2 

Scenario 149. Kind brandt zich aan heet water Uitgesloten 

Scenario 150. Kind drinkt van schoonmaakmiddelen. B1 

Genomen maatregel  

De kraan bij het toilet is alleen voorzien van koud water.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van toiletblokjes. Toiletreiniger en andere schoonmaakmiddelen 
worden bewaard buiten het bereik van kinderen. Het afvalbakje wordt alleen gebruikt om papieren 
handdoekjes in weg te gooien. 
 
Afspraak:  
Lotiondoekjes en andere verzorgingsproducten worden buiten het bereik van kinderen geplaatst. 
Plaats deze op de EHBO-kist hoog.  
Er mag geen speelgoed meegenomen worden de toiletruimte in. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
8 KEUKEN 1 (bij entree/sanitair) 

Locatie Verbranding / overig scenario 151 t/m 161 Urgentie 
code 

keuken 1 151. Brandt zich aan kookplaat Uitgesloten 

152. Kind trekt pan van het fornuis Uitgesloten 

153. Kind brandt zich aan oven tijdens koekjes bakken Uitgesloten 

153. Kind brandt zich aan oven(ruit) Uitgesloten 

154. Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen 
te trekken  

B1 

155. Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers B1 

156. Kind brandt zich aan heet water  B1 

157. Kind krijgt hete thee over zich heen B1 

158. Kind snijdt zich met een mes B2 

159. Kind drinkt schoonmaakmiddel B1 

160. Kind glijdt uit over natte vloer B2 

Genomen maatregel  

Er is in deze keukenruimte geen kookplaat en oven. Er is een waterkoker en magnetron in het 
keukenblokje aanwezig. De keuken bevindt zich buiten de groep en hier mogen geen kinderen 
komen. Daarbij moeten de kinderen eerst de groepsruimte verlaten.  
Schoonmaakmiddel wordt bewaard in een kastje voorzien van kindbeveiliging.  
 
Afspraak:  
Neem geen kinderen mee naar de keuken.  
Schoonmaakmiddelen worden buiten het bereik van kinderen geplaatst.  



 

 

Messen worden buiten het bereik van kinderen bewaard. 
Thee wordt achter op het aanrecht geplaatst.  
De waterkoker moet achter op het aanrecht geplaatst worden en ook het snoer dient buiten het 
bereik van kinderen te liggen. 
Maak natte vloeren in de keuken direct droog.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 

9. KEUKEN 2 (bij leefruimte 1) 
 

Locatie Verbranding / overig scenario 162 t/m 171 Urgentie 
code 

keuken 2 162. Kind brandt zich aan kookplaat Uitgesloten 

163. Kind trekt pan van het fornuis Uitgesloten 

164. Kind brandt zich aan oven tijdens koekjes bakken B1 

165. Kind brandt zich aan oven(ruit) B1 

154. Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen 
te trekken  

B1 

155. Kind heeft toegang tot lucifers/ aanstekers B1 

156. Kind brandt zich aan heet water  B1 

157. Kind krijgt hete thee over zich heen B1 

158. Kind snijdt zich met een mes B2 

159. Kind drinkt schoonmaakmiddel B1 

160. Kind glijdt uit over natte vloer B2 

Genomen maatregel  

Er is in deze keukenruimte geen kookplaat en geen waterkoker. Er is wel een oven De keuken 
bevindt zich buiten de groep. Hier kan met een klein groepje kinderen gebakken worden.  
Schoonmaakmiddel wordt bewaard in een kastje voorzien van kindbeveiliging.  
 
Afspraak:  
Neem een klein groepje kinderen mee naar deze keuken. De pm-er zet de te bakken producten in 
de oven. Kinderen mogen niet aan de oven komen. 
Schoonmaakmiddelen worden buiten het bereik van kinderen geplaatst.  
Messen worden buiten het bereik van kinderen bewaard. 
Thee wordt achter op het aanrecht geplaatst.  
Maak natte vloeren in de keuken direct droog.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 

10 BERGRUIMTE 
 



 

 

Locatie Soort ongeval Uitgesloten Urgentie 
code 

Sanitair 
kinderen 

Scenario 173. Kind drinkt van schoonmaakmiddelen  Uitgesloten 

Scenario 174. Kind krijgt giftige stoffen binnen omdat voedsel naast 
gevaarlijke stoffen wordt opgeborgen.  

Uitgesloten 

Scenario 175. Kind verbrandt zich aan heet water Uitgesloten 

Genomen maatregel  

Schoonmaakmiddelen worden bewaard in de keuken. 
Er wordt geen voedsel bewaard in de bergruimte. 
Er is geen kraan aanwezig in de bergruimte. 
 
De bergruimte is een bergruimtekast. Deze is afgesloten met een schuifje en een slot en niet 
toegankelijk voor kinderen. 
Afspraak: De deur van de bergruimtekast dienst afgesloten te zijn. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
 
 
11 SANITAIR VOLWASSENEN 
 

Locatie Soort ongeval Uitgesloten Urgentie 
code 

Sanitair  Scenario 180. Kind drinkt van schoonmaakmiddel  Uitgesloten 

Genomen maatregel  

Er wordt geen gebruik gemaakt van toiletblokjes. Toiletreiniger en andere schoonmaakmiddelen 
worden bewaard in de keuken. 
Het afvalbakje wordt alleen gebruikt voor papieren handtowels.   

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
12 TRAP NAAR 1E VERDIEPING WAAR LOCATIE IS 
 

Locatie Trap 1 t/m 9 
 

Urgentie 
code 

 Scenario 1: Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan  B2 

Scenario 2: Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit  B2 

Scenario 3: Kind glijdt van de leuning en valt B1 

Scenario 4: Kind struikelt over een kapotte trede   B2 

Scenario 5: Kind glijdt uit over een gladde trede B1 

Scenario 6. Kind raakt bekneld tussen de treden van een open trap  B2 



 

 

Scenario 7. Kind valt van de trap af  B1 

Scenario 8. Kind valt van de zijkant van de trap  B1 

Scenario 9. Kind klimt over of door de balustrade en valt B1 

Genomen maatregel  

Naast het pand loopt een grote, stevige, ijzeren trap naar de verdieping waar de locatie is gevestigd. 
Het onderhoud komt voor rekening van de gemeente. Indien er een mankement is zal dit direct 
gemeld worden bij de verantwoordelijke.  
Afspraak: Kinderen klimmen niet op de leuning/balustrade en lopen aan de muurzijde van de trap. 

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 
 
13 OMGEVING 

Locatie Omheining / ondergrond Urgentie 
code 

 Scenario 1. Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s  B1 

Scenario 2. Kind rent de weg op als het wordt opgehaald  B1 

Scenario 3. Kind rent al spelend de straat op B1 

Scenario 4. Kind bezeert zich aan de omheining  B2 

Scenario 5. Kind kruipt onder de omheining en komt klem te zitten Uitgesloten 

Scenario 6. Kind kruipt tussen de spijlen en komt klem te zitten Uitgesloten 

Scenario 7. Kind klimt op de omheining en valt Uitgesloten 

Scenario 8. Kind struikelt over een boomwortel B2 

Scenario 9. Kind struikelt over een oneffenheid B2 

Scenario 10. Kind glijdt uit op een natte plek B2 

Genomen maatregel  

De kinderen komen het pand in en verlaten ons pand via de voordeur. We komen dan op de galerij, 
die afgesloten is. 
Er is een aparte protocol hoe omgegaan wordt tijdens uitstapjes om de kans op ongevallen te 
beperken.  
Afhankelijk van naar welke buitenspeelplaats we gaan gelden andere afspraken. Deze worden 
vastgelegd in werkafspraken. 
Wanneer de kinderen toch de kans zien om weg te lopen, komen ze uit op een parkeerplaats van 
het winkelcentrum waar de locatie boven ligt. Hier wordt in ieder geval niet hard gereden. 
Afspraak:  
Wanneer de stoep veel oneffenheden heeft, zal dit gemeld worden bij de gemeente. Zwerfvuil voor 
de deur wordt verwijderd.  

Dit is terug te vinden in 

Veiligheidsbeleid Lilas Kindercentrum 

Te nemen maatregel 

Geen 

 



 

 

De aanwezige risico’s kunnen wij aanvaarden omdat wij voldoende maatregelen hebben 
genomen om het risico te beperken. 
 
 
 
 
 
 

Actieplan Veiligheid 
In mei 2022 heeft er een risico inventarisatie plaatsgevonden en zijn de actiepunten met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid geregistreerd. 
 

Te nemen maatregelen 

Plaats stopcontactbeveiliging op de plaatsen waar ze ontbreken  

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Alle pedagogisch medewerkers voor het signaleren en verhelpen. 

Streefdatum Datum gerealiseerd 

Voor juni 2022 9 mei 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risico-Inventarisatie Gezondheid en Rapport Gezondheid 
Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen 

 
RISICO KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET  

actie nodig  uitgesloten klein groot 

1 Kind komt via ongewassen handen van groepsleiding in contact 

met ziektekiemen 

 

   
 

 

2 Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in 

contact met ziektekiemen 

 

   
 

 

3 Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding 
 

   
 

 

4 Kind komt in contact met pus of vocht uit blaasjes/wondjes van 

ander kind 

 

   
 

 

5 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of 

niezen door groepsleiding 

 

   
 

 

6 Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of 

niezen door ander kind 

 

   
 

 

7 Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen 
 

   
 

 

8 Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in contact 

met ziektekiemen 

 

                       
 

 

9 Kind komt via washandje waarmee handen of monden van meerdere 

kinderen ‘gewassen’ worden in contact met ziektekiemen 

 

                             
 

 

10 Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat 

met ongewassen handen van toilet komt 

 

   
 

 

11 Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat 

met onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt 

 

   
 

 

12 Kind komt door gebruik van grote closetpot in contact met 

ontlasting/ urine 

 

                 
 

 

13 Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek 

of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen 

 

                              
 

 

14 Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid 

voedsel ziektekiemen binnen 

 

                       
 

 

15 Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten 

van bedorven voeding 

 

                              
 

 



 

 

16 Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen 
 

                             
 

 

17 Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen 
 

   
 

 

18 Kind komt via vuile verkleedkleren in contact met ziektekiemen 
 

                        
 

 

19 Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact 

met ziektekiemen 

 

                        
 

 

20 Kind komt door eten, drinken / snoepen in het zwembadje in 

contact met ziektekiemen 

 

                        
 

 

21 Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact 

met ziektekiemen 

 

   
 

 

22 Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen 
 

                                                   
 

 

 

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu 

 
RISICO KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET  

actie nodig  uitgesloten klein groot 

23 Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt 
 

                                           
 

 

 

24 Kind verblijft in een te koude ruimte 
 

                                             
 

 

 

25 Kind verblijft in een te warme ruimte 
 

                      
 

 

26 Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte 
 

                      
 

 

27 Kind verblijft in een te droge ruimte 
 

                             
 

 

28 Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering 

van verblijfsruimtes 

 

                             
 

 

29 Kind verblijft in een ruimte met rook 
 

                      
 

 

30 Kind verblijft in een stoffige ruimte 
 

                             
 

 

31 Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik 

van spuitbussen, lijm of terpentine 

 

                             
 

 

32 Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen 
  

                             
 

 

33 Kind verblijft in een ruimte met asbest 
 

                        
 

 

34 Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening 
 

                        
 

 

35 Kind wordt blootgesteld aan lawaai 
 

                              
 

 

36 Kind drinkt water uit loden leiding 
 

                      
 

 

37 Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een 

allergie kunnen oproepen 

 

                      
 

 

38 Kind verblijft in een ruimte met planten die een 

allergie kunnen oproepen 

 
                    

 
 

39 Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat 

schoonmaak ontoereikend is 

 

                       
 

 

40 Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden 
 

   
 

 



 

 

41 Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten 

via verkleedkleren 

 

                             
 

 

 

Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu 

 
RISICO KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET  

actie nodig  uitgesloten klein groot 

42 Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of 

bomen die een allergie kunnen oproepen 

 

   
 

 

43 Kind komt via in zandbak aanwezige ontlasting (hond/kat) in 

contact met ziektekiemen 

 

   
 

 

44 Kind wordt gebeten door een teek 
 

   
 

 

45 Kind wordt gestoken door bij of wesp 
 

   
 

 

46  Kind krijgt zonnesteek 
 

   
 

 

47 Kind droogt uit 
 

   
 

 

48 Kind verbrandt door zon 
 

   
 

 

49  Kind raakt onderkoeld 
 

   
 

 

50 Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen 
 

   
 

 

51 Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond 
 

   
 

 

52 Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht 
 

   
 

 

 

 
Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen 

 
RISICO KANS DAT DE SITUATIE ZICH VOORDOET  

actie nodig  uitgesloten klein groot 

53 Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend 
 

   
 

 

54 Kind krijgt bedorven medicament toegediend 
 

   
 

 

55 Kind krijgt paracetamol zonder diagnose 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Rapport van Gezondheid BSO 
Afgerond: 4 mei 2022  
Uitkomsten van de RIG is besproken in een teamvergadering op vrijdag 3 juni 
2022.  
 

1 Gezondheidsrisico's door overdracht van ziektekiemen 
 

1. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen via ongewassen handen van 
groepsleiding 

De instructies voor het handen wassen staan beschreven in paragraaf 10.1: handhygiëne. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 8 

 
2. Scenario: Kind komt via onzorgvuldig gewassen handen van groepsleiding in contact met 

ziektekiemen  

De instructies voor het handen wassen staan beschreven in paragraaf 10.1: handhygiëne. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 8 

 
3. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen van zieke groepsleiding 

Zie afspraken rondom hoest en nies disciplines  
Wij overleggen bij een mogelijk besmettelijke ziekte zoals diarree of huiduitslag met onze huisarts 
Wanneer een van de medewerkers ziek van vakantie terug komt, hebben wij eerst overleg met de 
huisarts.  
 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 9 

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



 

 

Zie Huid en wondverzorging  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 21 

 

5. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door 
groepsleiding 

Was handen na het hoesten, niezen of het snuiten van de neus (ook bij gebruik van een zakdoek. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 8 

 

6. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door andere 
kinderen 

Leer kinderen dat ze hoesten en niezen in hun elleboog 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

7. Scenario: Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen  

Gebruik papieren zakdoekjes 
Leer kinderen gebruik te maken van een eigen papieren zakdoekje en leer ze deze weg te gooien 
direct na gebruik. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

8. Scenario: Kind komt door gezamenlijk gebruik van zakdoek in contact met ziektekiemen  

Leer kinderen gebruik te maken van een eigen papieren zakdoekje en leer ze deze weg te gooien 
direct na gebruik. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

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

Wij maken geen gebruik van spuugdoekjes en slabbetjes 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 



 

 

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

Ieder kind wast zich met een eigen wegwerp snoetenpoetsers en deze worden na gebruik 
weggegooid. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

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

Leer kinderen om hun handen te wassen na het toiletbezoek 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

12. Scenario: Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met onzorgvuldig 
gewassen handen van toilet komt  

Leer kinderen hoe zij hun handen dienen te wassen en controleer of zij hun handen hebben 
gewassen na het toiletbezoek. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

13. Scenario: komt door gebruik van grote closetpot in contact met ontlasting/urine  

De kinderen maken alleen gebruik van het kindertoilet 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

14. Scenario: Kind komt door aanraken vuil potje in contact met ontlasting/urine  

Afspraken rondom het gebruik van potjes zijn dat deze na gebruik gereinigd worden met water en 
allesreiniger. Droge potjes worden opgeborgen. Er wordt een aparte borstel of vaatdoekje 
gebruikt voor het reinigen van het potje.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 10 

 

15. Scenario: komt door aanraken vuile luier in contact met ontlasting/urine  

Luiers worden weggegooid in een afvalzak en na de verschoonronde direct weggegooid in de 
afvalcontainer buiten. 



 

 

Gooi de gebruikte luier na het verschonen direct in een luieremmer of een afgesloten afvalemmer 
(met voetpedaal) 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 10 

 

16. Scenario:  Kind komt door verontreinigde verschoontafel/aankleedkussen in contact met 
ontlasting/urine  

Er wordt gebruik gemaakt van een glad verschoonkussen. Voor ieder kind wordt gebruik gemaakt 
van een eigen handdoek. De handdoeken waarop de kinderen verschoond worden, worden aan 
het einde van de dag in de was gedaan.   

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 10 

 

17. Scenario: Kind komt door on(zorgvuldig)gewassen handen groepsleiding in contact met 
ontlasting/urine  

Was handen na het verschonen van een luier 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 8 

 

18. Scenario: Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile 
kraan in contact met ziektekiemen  

Wij maken gebruik van papieren handdoeken en wanneer deze op zijn, maken wij gebruik van 
handdoekjes die minimaal ieder dagdeel vervangen worden. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 15 

 

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

Leer kinderen dat ze geen speelgoed mee mogen nemen naar het toilet 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

20. Scenario: Kind komt door poetsen met zichtbaar vuile tandenborstel in contact met 
ziektekieme  

Wij poetsen geen tanden  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 



 

 

Dit is terug te vinden in: Tandenpoetsen staat niet in het pedagogisch 
beleidsplan 

 

21. Scenario: Kind komt door gebruik andermans tandenborstel in contact met ziektekiemen 
of bloed  

Wij poetsen geen tanden 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in: Tandenpoetsen staat niet in het pedagogisch 
beleidsplan 

 

22. Scenario: Kind komt via onhygiënisch opgeborgen tandenborstel in contact met 
ziektekiemen of bloed  

Wij poetsen geen tanden  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in: Tandenpoetsen staat niet in het pedagogisch 
beleidsplan 

 

23. Scenario: Kind krijgt door het eten van onhygiënisch bereid voedsel ziektekiemen binnen  

Wij werken volgens de ‘Hygiënecode voor kleine instellingen’. 
Eten wordt door de ouders thuis bereid en meegegeven naar ons kindercentrum  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënecode voor kleine instellingen 
Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

 

24. Scenario: Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven 
voeding  

Wij werken volgens de ‘Hygiënecode voor kleine instellingen’  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënecode voor kleine instellingen 
Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

 
 

25. Scenario: Kind komt door aanraken afval in contact met ziektekiemen  

Wij maken gebruik van een pedaalemmer. De pedaalemmer staat buiten het bereik van de 
kinderen. De pedaalemmer wordt dagelijks aan het einde van de dag geleegd.   

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 13 

 

26. Scenario: Kind komt via vuile vaatdoek in contact met ziektekiemen  

Vaatdoekjes worden dagelijks gewassen. 



 

 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaakschema’s  

 

27. Scenario: Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen  

Zichtbaar vuil speelgoed wordt direct schoongemaakt met water en allesreiniger. Speelgoed wordt 
maandelijks schoongemaakt. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

28. Scenario: Kind komt via vuile verkleedkleren in contact met ziektekiemen  

Er is geen verkleedkleding. Met bijvoorbeeld Helloween komen de kinderen in eigen 
verkleedkleding naar de opvang.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

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

Knuffels worden maandelijks machinaal gewassen op minimaal 40 graden. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

30. Scenario: Kind komt via met ontlasting vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen  

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van zwembadjes.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 23, 24 

 

31. Scenario: Kind komt door zichtbaar vervuild zwemwater in contact met ziektekiemen  

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van zwembadjes. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 23, 24 

 



 

 

32. Scenario: Kind krijgt ziektekiemen binnen doordat waterspeelgoed aanzet tot het drinken 
van zwemwater  

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van zwembadjes. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 23, 24 

 

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

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van zwembadjes. 
In het zwembadje mag niet gegeten en gedronken worden. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 23, 24 

 

34. Scenario: Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen  

Er mogen geen dieren op de opvang komen. 
Uitwerpselen van dieren op de speelplaats worden direct verwijderd. 
Er is geen zandbak aanwezig. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch beleidsplan 

 

35. Scenario: Kind komt door bijten of krabben dier in contact met ziektekiemen  

Er mogen geen dieren op de opvang komen. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan 

 
 
 

2 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu  
 

36. Scenario: Kind verblijft in een ruimte die bedompt ruikt 

Wij volgen de adviezen uit de Veilig en Fris Brochure 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: De Veilig en Fris Brochure 

 

37. Scenario: Kind verblijft in een te koude ruimte 

Er is geen thermostaat aanwezig. De themparatuur wordt door de medewerkers zelf geregeld.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in: Wij volgen de adviezen uit de Veilig en Fris 
Brochure 

 

38. Scenario: Kind verblijft in een te warme ruimte 



 

 

Wij volgen de advieze uit de Veilig en Fris Brochure 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Veilig en Fris Brochure 

 

39. Scenario: Kind verblijft in een muf ruikende, vochtige ruimte  

Wij volgen de advieze uit de Veilig en Fris Brochure 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Veilig en Fris Brochure 

 

40. Scenario: Kind verblijft in een te droge ruimte  

Wij volgen de adviezen uit de Veilig en Fris Brochure 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Veilig en Fris Brochure 

 

41. Scenario: Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering van verblijfsruimtes  

Er is geen stoffering in het verblijf. Wij wassen textiel op 60 graden 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

42. Scenario: Kind verblijft in een ruimte met rook  

Er geldt een rookverbod en er wordt geen gebruik gemaakt van echte kaarsen 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan 

 

43. Scenario: Kind verblijft in een stoffige ruimte  

Zie schoonmaakwerkzaamheden  
Wij maken gebruik van zoveel mogelijk gesloten opbergruimtes. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

44. Scenario: Kind wordt blootgesteld aan vluchtige stoffen door het gebruik van spuitbussen, 
lijm of terpentine  

Wij gebruik geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers) in ruimtes met kinderen  
Knutselactiviteiten worden gedaan met lijm op waterbasis  
Wij gebruik geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met 
oplosmiddelen waar kinderen bij zijn  
Wij gebruik geen verf, vlekkenwater of boenwas want die kunnen veel vluchtige stoffen afgeven  
Wij gebruik geen sterk geurende producten, kies ook reinigingsmiddelen met zo weinig mogelijk 
geur 



 

 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja 

Dit is terug te vinden in: Richtlijnen RIVM 

 

45. Scenario: Kind wordt blootgesteld aan gassen uit (open) verbrandingstoestellen  

Er is geen open verbrandingstoestel aanwezig 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

46. Scenario: Kind verblijft in een ruimte met asbest 

Het pand is asbestvrij 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

47. Scenario: Kind krijgt schadelijke stoffen binnen via ventilatievoorziening  

Wij volgen de adviezen uit de Veilig en Fris Brochure 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Veilig en Fris Brochure 

 

48. Scenario: Kind wordt blootgesteld aan lawaai  

De groepsregels is dat er binnen niet gegild wordt. Kinderen worden erop aangesproken als hun 
stemgebruik te hard is.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

49. Scenario: Kind drinkt water uit loden leiding  

Er zijn geen loden leidingen 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

50. Scenario: Kind verblijft in een ruimte met huisdieren die een allergie kunnen oproepen  

Er zijn geen huisdieren toegestaan op de opvang  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan 

 

51. Scenario: Kind verblijft in een ruimte met planten die een allergie kunnen oproepen 

Wij hebben planten/bloemen die allergeen arm zijn, zie voor een overzicht van allergene planten 
de gezondheidsinformatie. 
Wij hebben geen onderzetters van hout, riet of gras in verband met schimmelgroei. 
De potgrond wordt jaarlijks verschoond. Wij reinigen potten en schotels regelmatig met water en 
een borstel om schimmelvorming te voorkomen  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Richtlijnen RIVM 



 

 
 

52. Scenario: Kind verblijft in een vervuilde ruimte doordat schoonmaak ontoereikend is  

Er wordt dagelijks schoongemaakt.  

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan Hygiënerichtlijnen voor 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang, pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

53. Scenario: Kind verblijft in een ruimte tijdens schoonmaakwerkzaamheden  

De grote schoonmaakwerkzaamheden worden na sluitingstijd gedaan. 
Dweilen gebeurt tussen de middag. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

54. Scenario: Kind komt in contact met allergenen via het beddengoed  

Er wordt geen gebruik gemaakt va beddengoed. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

55. Scenario: Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via verkleedkleren  

Verkleedkleding is niet aanwezig 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Schoonmaaklijst 

 

56. Scenario: Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via knuffels  

Knuffels worden maandelijks gewassen 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 34  
Bijlage 5: Schoonmaakschema’s Schoonmaaklijst 

 
 

3 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu  
 

57. Scenario: Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een 
allergie kunnen oproepen  

Op de speelplaats zijn geen planten of bomen aanwezig 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 



 

 

Dit is terug te vinden in:  

 

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

Er is geen zandbak aanwezig 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

59. Scenario: Kind wordt gebeten door een teek 

Op de speelplaats zijn geen bomen aanwezig en er is ook geen gras.  
Wij volgen de afspraken uit het protocol uitstapjes. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch beleidsplan 
Protocol uitstapjes 

 

60. Scenario: Kind wordt gestoken door bij of wesp 

Er zijn geen planten aanwezig die bijen of wespen aantrekken. 
Wij laten kinderen buiten geen voedsel eten of drinken wat wespen en/of bijen aantrekt. 
Wij maken plakkerige handen en monden schoon voor het naar buiten gaan. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja 

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 26 

 

61. Scenario: Kind krijgt zonnesteek 

Er zijn voldoende schaduwplekken aanwezig.  
Bij heel heet weer beperken wij het buitenspelen tijdens het heetst van de dag.  
Er kunnen extra schaduwplekken gecreëerd worden met twee grote parasols.  
Voordat de kinderen buiten gaan spelen, worden zij ingesmeerd. 
Ouders wordt gevraagd om tijdens hele hete dagen een petje of hoedje tegen de zon mee te 
geven. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in: Wij volgen de adviezen op van de KWF en houden 
hun website in de gaten. 

 

62. Scenario: Kind droogt uit 

Wij laten kinderen bij hoge temperaturen extra water drinken 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja 

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

63. Scenario: Kind verbrandt door zon 

Er zijn voldoende schaduwplekken aanwezig.  
Bij heel heet weer beperken wij het buitenspelen tijdens het heetst van de dag.  



 

 

Er kunnen extra schaduwplekken gecreëerd worden met parasols.  
Voordat de kinderen buiten gaan spelen, worden zij ingesmeerd. 
Ouders wordt gevraagd om tijdens hele hete dagen een petje of hoedje tegen de zon mee te 
geven. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in: Wij volgen de adviezen op van de KWF en houden 
hun website in de gaten. 

 

64. Scenario: Kind raakt onderkoeld 

Wij beperken de duur van het buiten spelen bij extreem lage temperaturen.  
Wij zorg voor goede kleding als het erg koud is. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Gezondheidsbeleid Lilas Kindercentrum 
Gezondheidsmaatregelen die wij de kinderen 
bijbrengen 

 

65. Scenario: Kind komt in contact met bestrijdingsmiddelen 

Afspraak is; Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, maar schakel bij overlast een deskundige 
dierplaagbeheerser in. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 25 

 

66. Scenario: Kind wordt blootgesteld aan chemisch vervuilde grond  

Er is geen chemisch vervuilde grond aanwezig 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

67. Scenario: Kind wordt blootgesteld aan verontreinigde buitenlucht  

Wij schakel, als er aanwijzingen voor luchtverontreiniging zijn, een deskundige in. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Nee 

Dit is terug te vinden in:  

 

 

4 Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen  
 

68. Scenario: Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend  

Wij geven kinderen hier nooit medicijnen op de opvang. Wanneer kinderen medicijnen nodig 
hebben, laten wij de ouders deze verstrekken. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan 
 

 

69. Scenario: Kind krijgt bedorven medicament toegediend  

Wij geven kinderen hier nooit medicijnen op de opvang. Wanneer kinderen medicijnen nodig 
hebben, laten wij de ouders deze verstrekken. 



 

 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan 
 

 

70. Scenario: Kind krijgt paracetamol zonder diagnose  

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan 
Wij geven kinderen hier nooit medicijnen op de opvang. Wanneer kinderen medicijnen nodig 
hebben, laten wij de ouders deze verstrekken. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

 

71. Scenario: Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of onjuiste 
medische dossiers  

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan 
Wij geven kinderen hier nooit medicijnen op de opvang. Wanneer kinderen medicijnen nodig 
hebben, laten wij de ouders deze verstrekken. 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

 

72. Scenario: Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel  

Wij geven kinderen hier nooit medicijnen op de opvang. Wanneer kinderen medicijnen nodig 
hebben, laten wij de ouders deze verstrekken. 
Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

 

73. Scenario: Kind komt via koortsthermometer in contact met ziektekiemen  

Wij gebruiken van oorthermometerhoesjes 
Wij maken de thermometer na elk gebruik schoon met water en zeep 
Wij desinfecteren de thermometer na gebruik 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 21 

 

81. Scenario: Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème  

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan 
Zalf brengen wij aan met een handschoen 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang, 
pagina 

 



 

 

82. Scenario: Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed 
of wondvocht  

Wij houden de richtlijnen van het RIVM aan 
Alle medewerkers zijn in het bezit van een EHBO certificaat 

Is deze maatregel schriftelijk vastgelegd? Ja  

Dit is terug te vinden in: Pedagogisch Beleidsplan 
Hygiënerichtlijnen voor kinderdagverblijven, 
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang 

 

 

Actieplan Gezondheid 
In mei 2022 heeft er een risico inventarisatie plaatsgevonden en zijn de actiepunten met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid geregistreerd. 
 

Actie 

Reinig de ventilatieroosters. 

Verantwoordelijke voor uitvoering 

Lilian Costeren 

Streefdatum Realisatie datum 

Eind juni 9 mei 2022 

 

 

 

 

 


