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1. Inleiding 

De Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in landelijk ingezet om de kwaliteit en 

toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren. De Wet IKK  bestaat uit vier pijlers. Deze pijlers 

gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en gezondheid, stabiliteit en op het vak 

kinderopvang. In de pijlers zijn stuk voor stuk maatregelen opgenomen die de kwaliteit van 

kinderopvang kunnen verbeteren.  

Wat betekent de Wet (IKK) nu eigenlijk voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid voor 

Kinderopvang de Gompy’s? Vanuit de nieuwe wet IKK is een regeling getroffen waarbij aangegeven 

wordt dat elke vorm van kinderopvang een actueel beleidsplan veiligheid en gezondheid moet 

hebben. We proberen nu stil te staan bij de bijzonderheden van kinderopvang de Gompy’s. De 

jaarlijkse risico inventarisatie komt hiermee te vervallen. In dit beleidsstuk richten we ons vooral op 

de dagelijkse veiligheid en gezondheid. Het doel van het beleid is om kinderen, medewerkers en 

ouders een veilige en gezonde speel- en leefomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot een 

minimum beperkt worden. 

Het beleid wordt continu geactualiseerd en bijgewerkt. Wij zien het als een werkdocument dat continu 

in ontwikkeling is.  Zo blijven we scherp en kunnen we ook bij veranderingen in de omgeving of 

situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, beschikken over een beleid dat 

direct toegepast kan worden. Evalueren en actualiseren zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden. In elke 

teamvergadering zal een deel van dit beleidsplan behandeld en besproken worden. De Gompy’s wil 

dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij het beleidsplan, hiernaar handelen en zich bewust en 

bekwaam genoeg voelen om het beleid uit te dragen. 

We kunnen met dit beleid niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan. Daarom vinden 

wij het belangrijk dat we naast een actueel beleid ook kinderen leren om op een goede manier met 

risico’s om te gaan. Het zijn leermomenten die zij ook thuis kunnen toepassen. 

Mocht u aanvullingen hebben of tegen iets aan lopen dat in het beleid moet worden opgenomen, dan 

horen we dat heel graag. We staan altijd open voor suggesties om het verblijf nog veiliger en gezonder 

te maken. 
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2. Kwaliteit coördinator 

Om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bewaken hebben wij een coördinator 

die de kwaliteit op het gebied van het beleid en de uitvoering van dit beleid controleert, bijstelt en 

handhaaft. 

De kwaliteit coördinator bij de buitenschoolse opvang is: Mariam Juffermans 
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3. Missie en Visie  

Onze visie op het beleidsplan veiligheid en gezondheid is dat we kinderen opvangen in een veilige 

leefomgeving. We proberen kinderen zo veel mogelijk af te schermen voor grote risico`s zonder dat 

hun eigen ontdekkingsvaardigheden die erg belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind hierin 

geremd worden. Kinderen moeten geprikkeld blijven en uitgedaagd worden in hun ontwikkeling en 

dat gebeurt met vallen en opstaan.  

We proberen kinderen aan te leren hoe we veilig kunnen spelen leren en ontdekken, hierbij vinden 

we het heel belangrijk dat de kinderen op hun eigen manier en eigen niveau leren rekening te 

houden met andere kinderen. Welk gedrag van kinderen is acceptabel en welke risico zijn we bereid 

te aanvaarden. Dit zijn momenteel de speerpunten die we duidelijk proberen te krijgen in dit 

beleidsplan.  

Onze missie en visie van het beleidsplan veiligheid en gezondheid zijn een verweven onderdeel van 

ons pedagogisch beleid /werk plan en alle bijbehorende protocollen met werkinstructie. Alles moet 

één samenhangend geheel vormen die de pedagogisch medewerkers kunnen vertalen naar het 

werken in de praktijk.  

In het hele beleidsplan zijn er verwijzingen naar protocollen en (groeps) regels die de pedagogisch 

medewerkers van de Gompy’s hanteren. Op kantoor van de Gompy’s staat een map voorzien van 

protocollen beleidsvormen en regels. Deze protocollen en regels worden jaarlijks besproken en zo 

nodig aangepast. Mocht er een directe wijziging nodig zijn dan wordt dit zo snel mogelijk uitgevoerd. 

In de nieuwsbrieven worden ouders op de hoogte gebracht van wijzigingen en of nieuwe protocollen 

beleidsvormen of regels.  
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4. Veiligheidsbeleid 

Het veiligheidsverslag is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er binnen de BSO 

op het gebied van (brand)veiligheid is gebeurd. Het is een levend document dat ieder kwartaal en bij 

bijzonderheden zoals een verbouwing, verandering van de inrichting of na een incident wordt 

aangepast. In het veiligheidsbeleid zijn, conform de afspraken binnen de Kwaliteit en Innovatie 

Kinderopvang 2018, de grootste risico’s en maatregelen op het gebied van veiligheid en incidenten 

opgenomen.  

Als bijlage is een actualisatielijst toegevoegd waarin wij aangeven wanneer het beleid voor het laatst 

is aangepast en wat de reden voor deze aanpassing is geweest. 
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5. Beleidscyclus  

Ons beleidscyclus starten we in 2020 met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een 
teamoverleg bepalen we samen met alle collega`s op welke onderwerpen een risico-inventarisatie 
uitgevoerd moet worden. Dit gebeurd met behulp van een Quickscan. Op deze manier wordt het hele 
team betrokken bij de inventarisatie. De beleidsmedewerker zal deze samen met een, pedagogisch 
medewerker uitvoeren en wordt er bepaald hoe lang hieraan gewerkt wordt. Vervolgens wordt er een 
actieplan voor het komende jaar opgesteld.  

Verwacht wordt dat we hier een maal in de acht weken op terug gaan komen in de teamvergadering. 
Het doorlopen van een beleidscyclus duurt ongeveer één jaar en aan de hand van alle overleggen en 
bekeken worden hoe het beleidsplan veiligheid en gezondheid bijgesteld gaat worden en zo actueel 
mogelijk blijft.  

Een beleidscyclus bestaat uit 4 fasen:  

• Een eerste fase bestaat uit voorbereidingen die worden gedaan om de risico-inventarisatie uit 
te voeren. Bij de nieuwe risicomonitor betekent dit dat de eerste thema`s moeten worden 
vastgesteld die hierin opgenomen worden.  

• In de tweede fase gaan we daadwerkelijk aan de slag gaan met de risico-inventarisatie. De 
directie en pedagogisch medewerkers gaan met elkaar in gesprek over de te behandelen 
thema’s zodat een overzicht ontstaat van de aandachtspunten die voor verbetering vatbaar 
zijn.  

• In de derde fase wordt een plan van aanpak gemaakt. Er wordt opgesteld hoe alle 
verbeterpunten het beste aangepakt kunnen worden. 

• De vierde fase is de laatste fase. Hierin gaan we evalueren of de eventuele aanpassingen 
hebben geleid tot een verbetering. 
 

Wat Wanneer Wie 

Uitvoeren risico-inventarisatie Januari 2022 Leidinggevende 

QuickScans implementeren Februari 2022 Leidinggevende 

QuickScans Maart 2022 – Mei 2022 Pedagogisch medewerkers 

Opmaken actieplan/jaarplan Juni 2022 Leidinggevende 

Evaluatie Juli 2022 Allen 

Beleidsplan bijstellen September 2022 Leidinggevende 

Evaluatie November 2022 Allen 

Beleidsplan bijstellen December 2022 Leidinggevende 

 

Plan van aanpak 

De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet 

met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren. De belangrijkste actiepunten zijn: 

- coronaplan toevoegen 

- samenvoegen beide veiligheids- en gezondheidsplannen tot 1 plan 
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Evaluatie  

Welke actiepunten zijn behaald en op welke, manier zijn we er mee bezig geweest? 

Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad wordt het beleidsplan veiligheid en 

gezondheid aangepast de aangepaste of nieuwe maatregel wordt hierin verwerkt. 

 

Elke teamvergadering, eenmaal in de acht weken, zal er structureel aandacht besteedt worden aan 

veiligheid en gezondheid. Soms zullen er acties geëvalueerd worden en een ander keer zullen er 

nieuwe actie bij komen. Op deze manier proberen we het beleid zo actueel mogelijk en inzichtelijk te 

houden voor iedereen. Eenmaal per kwartaal zullen we het actieformulier evalueren en zo nodig 

aanpassen. Een verslag van deze evaluatie zal in dit beleid worden opgenomen en gedeeld en 

besproken worden met de oudercommissie. Tevens wordt bekeken hoe we dit communiceren naar 

de rest van de ouders.  
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6. Communicatie en afstemming  
 
Bij kinderopvang de Gompy’s vinden we het belangrijk dat alle medewerkers zich betrokken voelen 

bij het beleidsplan veiligheid en gezondheid. Ook nieuwe collega’s zullen we actief inwerken op dit 

beleid.  

 

Op het kantoor ligt een map met daarin alle beleidsvormen protocollen huisregels. De pedagogisch 

medewerkers kunnen hier te aller tijden op terug vallen. Bij alle protocollen zitten werkinstructies die 

jaarlijks geëvalueerd worden. Mocht het nodig zijn gebeurt dit uiteraard eerder. Elke teamvergadering 

worden er protocollen besproken en geëvalueerd.  

 

Alle protocollen bijbehorende werkinstructie waarborgen het handelen van de pedagogisch 

medewerkers op dit gebied. Vanuit de risico-inventarisatie worden deze protocollen bijgesteld mits 

dit noodzakelijk is.  

 

Tijdens de teamvergaderingen is het bespreken van de mogelijke veiligheid en gezondheidsrisico`s 

een terugkerend vast punt. Mochten er acties behaald zijn wordt er besproken welke maatregelen 

hiervoor genomen zijn zodat iedereen op de hoogte is hiervan. Zo wordt het mogelijk om zaken 

bespreekbaar te maken en ook direct bij te stellen. Pedagogisch medewerkers worden zo ook 

vertrouwd met het feedback geven aan elkaar. Voor acute veranderingen of maatregelen mailen we 

dit naar de collega`s zodat iedereen snel op de hoogte is van de nieuwe maatregelen en deze direct in 

gang gezet kan worden. Alle collega`s hebben hun feedback gegeven op dit beleidsplan.  

 

Via de nieuwsbrief en de oudercommissie berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo spoedig mogelijk 

beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is wordt deze tevens in de 

nieuwsbrief opgenomen.  

 

Het actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan zijn inzichtelijk voor de 

beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, en ouders deze is in te zien in de hal bij ons 

beleidsplan. 
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7. Risico’s en maatregelen  

In dit hoofdstuk zullen eerst alle algemene/ voornaamste risico’s en maatregelen besproken worden. 

Vervolgens zal er in gegaan worden op enkele grote en kleine risico’s en de getroffen maatregelen bij 

de Gompy’s. Vervolgens zal worden de verschillende ruimtes besproken en de maatregelen die er zijn 

genomen om de risico’s in de betreffende ruimte te verkleinen. 

7.1 Risico’s en maatregelen algemeen 

1) Kind komt met vingers tussen de deur of het raam 

Alle deuren en ramen die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidstrips. Deze worden ieder 

kwartaal gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen. 

2) Kind komt in aanraking met elektriciteit  

Stopcontacten die in handbereik zijn van de kinderen zijn voorzien van stopcontactbeveiligers. 

Daarnaast voorkomen wij zoveel mogelijk de aanwezigheid van losse snoeren en maken wij gebruik 

van kabelgoten. Elektrische apparaten worden indien deze niet door de kinderen bediend of gebruikt 

mogen worden, buiten handbereik geplaatst. Zie ook “leren omgaan met risico’s”. 

3) Struikelen en uitglijden 

Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders struikelen of uitglijden zorgen we ervoor dat 

er een open speelruimte is gecreëerd  waarbij vaste meubels niet in het looppad of centraal in de 

speelruimte worden geplaatst. Natte plekken op de vloer worden direct drooggemaakt en speelgoed 

dat niet gebruikt wordt moet worden opgeruimd. Zie ook “leren omgaan met risico’s”. 

4) Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair 

Ieder kwartaal controleren wij het verblijf op oneffenheden in muren, zoals uitstekende spijkers en 

schroeven. Oneffenheden die het risico vormen dat kinderen zich hieraan bezeren, worden direct 

verwijderd. Ook wordt het meubilair gecontroleerd op scherpe hoeken, randen of beschadigingen die 

een risico vormen. Is dit het geval dan wordt er direct actie ondernomen om dit te verhelpen of het 

meubilair wordt verwijderd. Het meubilair dient degelijk en veilig te zijn.  

5) Kind bezeert zich aan radiator 

Als een radiator een risico vormt waarbij een kind zich kan bezeren, wordt deze voorzien van een 

ombouw. Zie ook “leren omgaan met risico’s”. 

6) Kind valt door glazen ruit 
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Ramen die een risico vormen waarbij kinderen door de ruit kunnen vallen, zijn voorzien van 

veiligheidsglas of veiligheidsfolie. Daarnaast hebben wij afspraken met de kinderen gemaakt om het  

 

 

 

risico op incidenten te minimaliseren. Zie ook “leren omgaan met risico’s”. onze ramen kunnen niet 

open. 

 

7) Kind bezeert zich aan speelgoed 

Het speelgoed is afgestemd op de juiste leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot speelgoed dat een 

risico vormt waarbij kinderen zich kunnen bezeren of kleine onderdelen kunnen inslikken (afhankelijk 

van de leeftijd) worden verwijderd of gerepareerd.  

8) Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen 

Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische (gevaarlijke) producten 

worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen. Ook hebben wij de afspraak gemaakt dat de 

tassen van de (pedagogisch) medewerkers buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen. 

Ruimtes waar kinderen geen toegang toe hebben zijn indien mogelijk afgesloten. Zie ook “leren 

omgaan met risico’s”. 

9) Kind wordt vermist  

Het grootste risico dat een kind vermist wordt is tijdens breng- ophaal en haalmomenten. We zorgen 

ervoor dat voor (jonge) kinderen die niet zelfstandig naar buiten mogen de deuren en hekken van de 

buitenruimte gesloten zijn. mocht het kind niet meer in de klas zijn en ook niet zelf naar de bso gefietst 

is, wordt onmiddellijk de ouder gebeld. 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 (dan is afgesproken) meegegeven.  

Daarnaast zorgen we ervoor dat er conform de wettelijke eis voldoende pedagogisch medewerkers 

aanwezig zijn die toezicht houden. Zij weten altijd welke en hoeveel kinderen er in het de groep 

aanwezig zijn. Dit geldt ook voor uitstapjes die we met de kinderen maken. Indien een kind toch wordt 

vermist, treedt het protocol “vermissing kind” in werking. Dit protocol is in te zien op de locatie. Zie 

ook “leren omgaan met risico’s”. 

10) Een kind verbrandt zichzelf 

Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst. We plaatsen hete 

dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen handbereik van de kinderen is. Oudere 

kinderen die zelf hete drank drinken, zoals bijvoorbeeld een kop thee, wordt geleerd dat zij hier 

voorzichtig mee om moeten gaan. 
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7.2 Grote risico’s 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste en grootste risico`s die op onze kinderopvang kunnen 

leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen, beschreven. Er worden vijf 

belangrijke risico`s benoemd, met de daar bijbehorende maatregelen die zijn of worden genomen 

om het risico tot een minimum te beperken. Voor de overige risico’s verwijzen we naar complete 

risico inventarisatie die u kunt inzien op kantoor. Wanneer er in het dagelijks handelen iets 

voorkomt op het gebied van veiligheid en gezondheid, wordt dit in de eerst volgende 

teamvergadering besproken en daar waar nodig aanpassingen gemaakt in het beleid.  

Vallen van grote hoogte  

Een kind kan altijd ergens op klimmen en daar vanaf vallen het zij van een tafel of een glijbaan. 

Soms zijn kinderen zo snel dat je er niet op tijd bij kunt zijn. Kinderen zullen altijd blijven 

experimenteren met het klimmen op dingen die niet mogen. In veel gevallen weten de kinderen 

wat wel en niet mag en dat wordt ook altijd benadrukt. We proberen kinderen d.m.v. herhaling te 

leren waar ze wel en niet op mogen klimmen. Het kan bv voorkomen dat een kind netjes via het 

trapje de glijbaan op klimt, iets wat hij immers al vaker gedaan heeft. Ondanks dat er een leidster 

vlak in de buurt is valt hij er toch af en breekt misschien zijn arm. Dit is uiteraard heel vervelend 

voor het kind maar dit zijn wel risico`s die wij aanvaarden. Leren van je eigen fouten en met vallen 

en opstaan onder leiding van een deskundigen de buurt kan ook vervelende gevolgen hebben ook 

al proberen we die veel mogelijk te voorkomen zonder het kind te remmen in zijn 

ontdekkingstocht.  

 

Genomen maatregelen:  

• Protocol buiten spelen, hierin staat vermeld wat onze werkwijze hierin is. Deze risico`s aanvaard 

kinderopvang de Gompy’s tot op zekere hoogte en zijn niet te vermijden. Daar waar de 

pedagogisch medewerkers inschatten, dat een activiteit extra ondersteuning behoeft, zal deze 

direct worden ingezet. Bijvoorbeeld bij het klimmen op een glijbaan. Er zal dan een extra 

pedagogisch medewerker ingezet worden ter controle en hulp. De pedagogisch medewerkers 

zullen met een scherp oog blijven kijken wat aanvaardbaar is en wat riskant is. Dit is uiteraard 

afhankelijk van leeftijd en kennis/ervaring van het kind zelf. 

• Er zijn groepsregels voor kinderen, deze worden regelmatig benoemd in de groep. kinderen 

worden gecorrigeerd op punten die een gevaar kunnen vormen. (Denk hierbij bv staan op een 

bank) Kinderen mogen wel zelfstandig op een bank klimmen om daarop te zitten maar mogen er 

niet op staan. Natuurlijk wordt dit regelmatig uitgeprobeerd en grijpen de pedagogisch 

medewerkers in waar dat noodzakelijk is.  
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Verstikking  

Verstikking van een kind is een groot risico. Het kan zijn dat een kind verstikking heeft door voedsel 

maar het kan ook zijn dat een kind verstikking heeft door speelgoed of iets anders dat op de vloer 

ligt. Kinderen die in de orale fase zitten zullen snel dingen in de mond stoppen ook als het niet 

eetbaar is. 

 

Genomen maatregelen:  

• In het pedagogisch beleid staat vermeld dat we speelgoed aanbieden passend bij de leeftijd. 

Mochten er baby`s op de grond spelen dan wordt voor de grotere kinderen ook geen klein 

materiaal gebruikt, dit omdat er wel eens dingen op de grond vallen. We wachten hier dan mee 

tot kinderen in de box of schommel zitten of in bed liggen. De oudere kinderen zullen we dit ook 

uit leggen. Oudere kinderen moeten met klein speelgoed aan tafel gaan zitten en als ze wel met 

speelgoed willen spelen dan creëren we een hoekje op de groep waar geen kleine kinderen bij 

kunnen komen. Er blijft altijd een risico aanwezig dat een kindje toch ongezien iets in de mond 

stopt ook als ze al ouder zijn.  

• In het geval, van verstikking door voedsel en of andere materialen zijn de pedagogisch 

medewerkers opgeleid om te handelen mocht een kind niet meer ademen door verstikking. Allen 

hebben zij een EHBO diploma.  

 

Vergiftiging  

Het geval van vergiftiging is nooit uitgesloten omdat we wel werken volgens regels en protocollen 

maar we blijven uiteindelijk mensen die ook fouten of vergissingen maken. Daarbij zijn we ook 

afhankelijk van ouders die ons pand betreden. Een vergiftiging kunnen ze overal oplopen. Als 

iemand een tas laat slingeren (met bv medicatie of sigaretten) en een kind ziet, dat dan zijn soms 

de gevolgen niet te overzien. Genomen maatregelen:  

• In het hygiëne veiligheid en gezondheid protocol staat vermeld dat alle schoonmaakmiddelen 

worden hoog weg geborgen worden (het kastje boven het aanrecht). 

• Buiten zijn er geen giftige planten, voor het buiten spelen wordt de buitenplaats gecontroleerd 

op zwerfvuil en andere rommel. Dit staat beschreven protocol buiten spelen.  

• Alertheid van het personeel. Zij dienen ouders en of anderen die ons pand betreden te wijzen 

op de huisregels als deze niet worden toegepast.  Tassen liggen in het kantoor waar de kinderen 

niet komen of in een kluisje. De tassen bij het kinderdagverblijf hangen op de kapstok of hoog op 

de kast.  
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Verbranding  

Verbranding kan gebeuren door verschillende oorzaken. Ten eerste verbranding door de zon. Ook kan 

een kind zich verbranden door hete dranken of heet water over zich heen te krijgen.  

 

Genomen maatregelen:  

• We werken volgens het protocol warmte en zon. In huisregels van ouders staat ook dat        kinderen 

ingesmeerd dienen te worden op zonnige warme dagen wij herhalen dit in de middag.  

• In de huisregels en personeelsregels staat vermeld dat hete dranken niet meegenomen mogen 

worden op de groep. In de keuken worden warme dranken hoog weg gezet, tevens staan alle 

apparaten op een hoogte dat kinderen er niet bij kunnen komen.  

•De kinderkranen is alleen voorzien van koud water. Hierdoor kunnen de kinderen zich hier niet aan 

verbranden.  

 

Verdrinking:  

In de zomer worden zwembadjes opgezet met een laagje schoon leidingwater er in. Het gevaar van 

verdrinking is nauwelijks aanwezig maar omdat het grote gevolgen heeft willen we toch benoemen 

hoe we hiermee om gaan.  

 

Genomen maateregelen: 

In het protocol buiten spelen staat beschreven dat kinderen nooit en te nimmer alleen in een 

zwembadje mogen verblijven. Er dient structureel toezicht te zijn op de kinderen in het zwembadje.  

 

7.3 Kleine risico’s  

7.3.1 Kleine Fysieke risico`s:  

Onze missie is om de kinderen die bij de Gompy’s komen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te 

bieden. We proberen ziekte of ongelukken of een onhygiënisch klimaat zo veel mogelijk in te dammen. 

Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook niet veel goeds. Daarom 

beschermen we kinderen tegen onaanvaardbare risico`s en werken we dagelijks met aanvaardbare 

risico`s.  

 

Een bult een schaafwond een val over speelgoed het is allemaal dagelijkse kost. Deze dingen ervaren 

kinderen in de thuissituatie en bij de Gompy’s in het spel ook. Sterker nog er zitten zelf positieve 

kanten aan deze ongelukjes.  

 

• Het heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid.  

• Het vergroot het zelfvertrouwen en zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen.  

• Het vergroot de sociale vaardigheden.  

 

Leren omgaan met deze risico`s is erg belangrijk voor kinderen. Door het ervaren van risicovolle 

situaties tijdens het spelen ontwikkelen kinderen risicocompetenties. Ze leren risico`s inschatten en 

ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de juiste afweging te maken wanneer een risicovolle situatie 

zich voordoet. Het nemen van risico is een onderdeel voor effectief leren. Risicovol spelen ontwikkeld 

een positieve houding van ``Ik kan het`` en daarmee gaat een kind uitdagingen meer zien als iets om  
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van te genieten dan om te vermijden. Dat vergoot weer de onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Het 

leren omgaan met risico`s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid van 

kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun schoenen en 

kunnen conflicten beter oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes. Bewegingen die veel 

voorkomen bij het spelen zoals ,slingeren klimmen ,rollen, hangen en glijden zijn niet alleen leuk voor 

de kinderen maar ook van essentieel belang voor de motorische vaardigheden balans en coördinatie. 

 

Kleine risico`s kunnen ook voorkomen door gebreken en defecten in de omgeving van het kind. Bv een 

deurbeschermer die stuk is, of een schram door defect speelgoed. Dit wordt per direct doorgegeven 

aan de directrice en wordt met z.s.m. vervangen.  

 

7.2.2 Kleine emotionele risico`s 

Bij kinderopvang de Gompy’s zijn we ons er van bewust dat kinderen ook emotionele risico`s lopen. 

Kinderen kunnen schrikken van elkaar en van geluiden. Kinderen kunnen door schrik bepaalde angsten 

creëren dit zullen we altijd terug koppelen naar ouders toe samen kijken we hoe we deze angsten 

kunnen wegnemen of laten verminderen. Er zijn kinderen die moeite hebben met afscheid nemen bij 

de 1 is dit snel over en bij de ander kan dit een daadwerkelijk probleem worden. Bij de Gompy’s 

denken we dat dit een klein risico is maar in sommige gevallen kan ontaarden in een groot emotioneel 

risico. Kinderen kunnen ook schrikken van drukte en lawaai op de groep er komt ineens te veel op hen 

af Voor de BSO geld dat een emotioneel risico pesten kan zijn. 

 

7.2.3 Omgaan met kleine risico’s 

• We maken goede afspraken en regels met de kinderen over wat wel en niet mag bij de Gompy’s en 

hoe we daarmee om gaan. Vanaf twee jaar zijn kinderen hier ontvankelijk voor en kunnen ze regels 

opnemen en herkennen of onthouden, het blijft voor de pedagogisch medewerkers een kwestie van 

herhalen.  

• Er zijn groepsregels die voor alle kinderen gelden, deze blijven we herhalen en aanleren. Bv niet 

rennen op de groep – niet op tafel klimmen – niet op de bank staan.  Deze worden jaarlijks geëvalueerd 

en zo nodig bijgesteld. Deze regels zijn gemaakt aan de hand van de risico-inventarisatie. De 

pedagogisch medewerkers proberen deze regels zo veel mogelijk te waarborgen door ze regelmatig 

te benoemen en te bespreken.  

• Kleine risico`s ten gevolge van gebrekkig materiaal proberen we te voorkomen door 1x per maand 

preventie lijsten in te vullen. Zijn er bv deur strips kapot dan vul je dit in op de preventielijst en dan 

wordt hier een actiepunt van gemaakt en zal de klusjesman dit kan oplossen. Voor acute zaken die 

kapot zijn en een gevaar kunnen vormen wordt direct actie ondernomen.  

• Het personeel van de Gompy’s zal speelgoed materialen bekijken op beschadigingen en zo nodig 

verwijderen.  

• Tijdens het buiten spelen is er continu toezicht op de kinderen, we proberen te wild spel te 

begeleiden naar rustiger spelgedrag en tonen andere initiatieven.  

• Kinderen die fysiek ruzie maken en elkaar pijn zullen we begeleiden in hun gedrag we reflecteren en 

stellen de vraag hoe zou je dit nu kunnen oplossen? We grijpen in waar nodig.  

• Voor kinderen die nieuw komen op KDV of BSO werken we met het protocol wennen.  
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• Pedagogisch medewerkers zijn opgeleid om kinderen te helpen bij ongelukken. Ze hebben allen 

kinder- EHBO en zullen handelen waar dat nodig is.  

• Kinderen wordt geleerd om het speelgoed waar ze niet meer mee spelen op te ruimen zodat het 

geen struikelgevaar vormt.  

• Wat betreft emotionele risico`s proberen de pedagogisch medewerkers direct in te springen om 

het moment dat zich een lawaaiige situatie voordoet. Er wordt uitgelegd wat er aan de hand is en 

waarom. We hebben er een gesprek over en proberen de rust te bewaren.  

• De situatie wordt altijd terug gekoppeld naar de ouders.  

• Voor pesten op de buitenschoolse opvang is een pestprotocol opgesteld. dit wordt regelmatig in 

een rustmoment aan tafel op de buitenschoolse opvang besproken.  

 

Door afspraken regels en protocollen aanvaarden wij risico`s die slechts kleine gevolgen hebben voor 

de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. De pedagogisch medewerkers 

moeten zich continu afvragen of bepaalde situaties aanvaardbaar zijn en een klein of groot risico 

vormen.  
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8. Risico’s per ruimte 

Entree 

Hieronder beschrijven wij de veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met 

betrekking tot de ingang / entree van het verblijf. 

- Jassen worden op de kapstok opgehangen. 

- Wanneer kinderen hun schoenen uit doen, worden deze onder de jas geplaatst. 
  

Gangpaden 

Hieronder beschrijven wij de veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met 

betrekking tot de gangpaden van het verblijf. 

- In verband met de brandveiligheid zorgen we er altijd voor dat de gangpaden toegankelijk zijn 

en de nooduitgangen goed bereikbaar zijn. 

- Kinderen kunnen tegen elkaar botsen en zich bezeren. We hebben de afspraak gemaakt dat 

kinderen niet mogen rennen in de gang. Zie ook “leren omgaan met risico’s”. 

 

Opberg- / schoonmaakruimte 

Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 

maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot opberg- en schoonmaakruimten  van het 

verblijf. 

- Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze zijn 

afgesloten om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met onder andere chemische 

stoffen. 

 

Keuken 

Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 

maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de keuken van het verblijf. 

- Als de oven aan staat komen er geen kinderen in de keuken. 

- Messen liggen opgeborgen in de hoge kast. 

- Afwasmiddel voor de vaatwasser ligt in de hoge kast in de keuken. 
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Groeps- /leefruimte 

Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 

maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de groeps- / leefruimte. 

- Binnen wordt er gelopen, niet gerend.  

- Schoenen in de gang (voor de kinderen die geen schoenen aan willen). 

- Jassen aan de kapstok. 

- Kinderen vanaf groep vijf aan de zwarte tafel met het eet moment. 

- Speelgoed waar niet meer mee gespeeld wordt, wordt eerst opgeruimd voordat er met iets 

anders gespeelt wordt. 

- In overleg met de pedagogisch medewerker mogen spelletjes zelf door de kinderen gepakt 

worden. 

- Spelletjes altijd aan tafel. 

- Bouw materiaal altijd op de grond bouwen. 

Buiten- / speelruimte 

Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 

maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de buiten- / speelruimte van het verblijf. 

- De buiten- / speelruimte wordt voordat de kinderen hier gebruik van maken gecontroleerd op 

veiligheid. Je kunt hierbij denken aan: glasscherven, kapot buitenspeelgoed en de eventuele 

aanwezigheid van personen of dieren die hier niet gewenst zijn. 

- Het buitenhek zit in het slot (niet op slot) 

- Kinderen vanaf groep twee mogen zelfstandig buitenspelen. Uiteraard moeten zij binnen het 

hek blijven. Ouders dienen hiervoor toestemming te geven door het ondertekenen van een 

toestemmingsformulier.  

- Kinderen met toestemming van de ouders mogen buitenspelen buiten het hek. 

- Als er speelgoed uit de schuur wordt gepakt, is dit in overleg met de pedagogisch medewerker. 

Sanitaire voorzieningen kinderen 

Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 

maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor kinderen . 

-  Wc papier in de wc papierhouder. (controle elke dag op lege wc rollen) 

-  Handdoekrollen worden elke dag gecontroleerd en zo nodig bijgevuld. 

-  Er wordt niet gespeelt in de wc. 
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9. Brandveiligheid 

Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en 

maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de brandveiligheid van het verblijf. 

- Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij geen gebruik van 

onder andere kaarsen of snel ontbrandbare materialen. 

- Decoratiemateriaal en knutselwerkjes van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de zijkanten 

(muren) van het verblijf bevestigd of geïmpregneerd / brandvertragend gemaakt. 

- Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk eis periodiek 

gecontroleerd en gekeurd. 

- Minimaal twee maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat medewerkers en 

kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand. 

- Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig Kinder-

EHBO en (indien nodig) bedrijfshulpverleners (BHV) certificaat. 

- Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd toegankelijk. Eventuele obstakels worden direct 

verwijderd. 

Toch is er altijd een mogelijkheid dat er calamiteiten ontstaan zoals bijvoorbeeld brand. Kinderen zijn 

tijdens een noodsituatie niet zelfredzaam. Medewerkers van de kinderopvang zijn dus niet alleen 

verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid tijdens een calamiteit, maar ook voor die van de kinderen. 

Dit creëert extra druk op het organisatievermogen van de medewerkers van een kinderdagverblijf 

tijdens een calamiteit. Kinderopvang de Gompy’s heeft een helder en duidelijk ontruimingsplan. Deze 

is te vinden in het kantoor van de Gompy’s. Enkele belangrijke aandachtspunten hierbij zijn: 

- Er is altijd één BHV-er (inclusief EHBO) in het gebouw aanwezig. Alle pedagogisch 

medewerkers worden jaarlijks geschoold voor de BHV. 

- Ook is het nodige materiaal zoals EHBO trommels, brandblussers en een AED. Aanwezig. 

Deze worden jaarlijks gecontroleerd.  

- In de kinderopvang worden drie categorieën personen onderscheiden:  

• Medewerkers: medewerkers (al dan niet met een vast dienstverband), regelmatig 

aanwezige, medewerkers van derden, stagiairs  

• Bezoekers: kinderen, ouders, bezoekers 

• Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) 

- Het voltallige personeel op de hoogte is van de ontruimingsprocedure en iedereen heeft een 

kopie van de ontruimingsprocedure en krijgt jaarlijks een instructie.  

- Er wordt jaarlijks een praktijkoefening georganiseerd voor het personeel (de pedagogisch 

medewerkers) en de kinderen (dit kan ook eerst met poppen worden geoefend). Deze kan 

ruim van tevoren aangekondigd zijn (datum en tijdstip), alleen aangekondigd zijn met datum 

of geheel onaangekondigd zijn. Elke oefening wordt  met behulp van het evaluatieformulier 

en de procedure zo nodig aangepast.  
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10.  Geldig erkend kinder-EHBO certificaat 

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren 

minimaal één pedagogisch medewerker aanwezig is met een certificaat voor kinder-EHBO. Dit 

certificaat en bijbehorende cursus wordt gegeven en erkend door het Oranje kruis.  
Binnen onze kinderopvang de Gompy’s doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel 

oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet altijd te voorkomen.  

Daarnaast kunnen er zich andere calamiteiten voordoen waardoor EHBO noodzakelijk is.  

 

Alle pedagogisch medewerkers hebben een geregistreerd EHBO certificaat die door de minister van 

sociale zaken en werkgelegenheid is aangewezen als geregistreerde certificaten, zoals bedoeld in de 

Regeling Wet kinderopvang.  

 

Alle EHBO materialen worden jaarlijks gecontroleerd en aangevuld.  
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11.  Grensoverschrijdend gedrag 

Hieronder beschrijven wij de maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot het risico van 

grensoverschrijdend gedrag. In dit beleid staat  hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door 

zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Onder 

grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. 

Met de incidenten die de afgelopen jaren binnen de kinderopvang hebben plaatsgevonden met 

betrekking tot grensoverschrijdend gedrag, vinden wij het belangrijk om hier uitgebreid bij stil te staan 

en hier aandacht aan te besteden binnen het veiligheidsbeleid. Daarnaast is ieder kinderverblijf door 

de overheid verplicht om dit onderdeel met ingang van 1 januari 2018 op te nemen. 

1) Het vierogen-principe 

Het vier-ogen principe: Veiligheid voor alles: Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie. 

Vanaf 1 Juli 2013 wordt het “vier-ogenprincipe” verplicht gesteld voor de dagopvang. Het vier-

ogenprincipe houdt in dat er ten alle tijden, een volwassene moet kunnen meekijken of 

meeluisteren met een pedagogisch medewerker. Een pedagogisch medewerker mag nog steeds 

alleen op de groep staan, zolang  op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om 

mee te kijken of luisteren. Bij de Gompy’s wordt er gebruikt van camera’s om het vierogen-principe 

vorm te geven. Alle pedagogisch medewerkers zijn hiervan op de hoogte en handelen hiernaar. 

Naast praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te maken vindt de Gompy’s 

vooral ook ‘de gedachten achter’ het principe van belang. We moeten werken aan een professioneel 

en open werkklimaat. Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te 

geven. Regels kunnen helpen, maar het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. 

2) Open cultuur waarbij we elkaar durven aan te spreken 

Wij vinden het belangrijk dat we bij (een vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag elkaar hierop 

durven aan te spreken en dit bespreekbaar maken met de leidinggevende of de directie. Tijdens iedere 

teamvergadering is het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag (van kinderen en volwassenen) 

een vast onderdeel op de agenda.  

Jaarlijks wordt er bij de Gompy’s dan ook veel aandacht geschonken aan een beroepshouding en aan 

de beroepscode van de kinderopvang. In verschillende overlegvormen; zoals teamoverleg of 

functioneringsgesprekken komt dit ter sprake. Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken met 

collega’s. 

3) Medewerkers op de groep weten van elkaar altijd waar zij zijn 

De medewerkers die samen op een groep kinderen staan, weten van elkaar waar zij zijn en wat zij 

doen.  
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4) Kinderen en (leren omgaan met) grensoverschrijdend gedrag 

Een onderdeel van het pedagogisch beleid is het leren omgaan met waarden en normen. Rekening 

houden met elkaar en weten wat wel en niet toelaatbaar is, voor volwassenen en kinderen, vormen 

hierbij belangrijke aspecten. We doen er alles aan om kinderen mondig te maken en leren ze aan te 

geven als zij bepaald gedrag niet wenselijk vinden. Ook leren wij ze welk (eigen) gedrag gepast en 

ongepast is.  

5) Verklaring omtrent het gedrag 

Alle medewerkers bij de Gompy’s leveren een verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan. Op deze 

manier tonen zij aan dat gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van deze 

specifieke taak in de samenleving. 
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12.  Achterwachtregeling 

Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is en de beroepskracht-kindratio voldoet aan 

de wettelijke eisen, dan is de achterwachtregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat, conform 

convenant kinderopvang, er in geval van calamiteiten er een achterwacht beschikbaar is die binnen 

15 minuten de kinderopvang kan bereiken. 

Deze achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden en kan binnen vijftien minuten 

aanwezig zijn op de opvanglocatie.  

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

Danielle van den Dool   0622601511 

Mariam Juffermans   0610660401 
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13. Meldcode kindermishandeling 

Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt onze medewerkers goed te reageren 

bij signalen van dit soort geweld.  Sinds 1 juli 2013 zijn professionals verplicht de meldcode te 

gebruiken bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Wij hebben dan ook een eigen meldcode 

ontwikkeld waarin de volgende onderdelen en stappen zijn opgenomen: 

• Stap 1: Het in kaart brengen van signalen eventueel met behulp van het protocol van 
signalering en de bijbehorende signalenlijst. Elke groepsbespreking en teamvergadering is deze 
signalering een terugkomend onderwerp.  

• Stap 2: Overleggen met een collega. Tevens kan er anoniem contact opgenomen worden met 
Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) voor raadgeving. 
Dit gebeurd anoniem, zodat in deze fase de privacy van het kind gewaarborgd 
wordt.  Daarnaast kan er een deskundige geraadpleegd worden.  

• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n) 

• Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig thuis 
raadplegen. 

• Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. Bij het maken van een melding bij Veilig 
thuis moeten de ouders/ verzorgers ten alle tijden op de hoogte worden gebracht. Binnen vijf 
werkdagen zal Veilig thuis de casus in behandeling nemen.  

 

De meldcode die wij gebruiken is op aanvraag in te zien op de locatie. 
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14.  Veiligheid en privacy 

Een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsbeleid is het op een goede manier omgaan met en het 

respecteren van de privacy van kinderen, ouders en medewerkers. Het aantal landelijke meldingen 

dat bij het Meldpunt Kinderporno is binnengekomen over bewerkt beeldmateriaal van kinderen 

neemt steeds verder toe. Om het risico op misbruik te voorkomen geven wij hier op de volgende 

manier vorm aan: 

- Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming van ouders / 

verzorgers met buitentaanders gedeeld, ook niet via het internet. Aan de ouders wordt 

hiervoor toestemming gevraagd middels het toestemmingsformulier beeldmateriaal 

- We doen er alles aan om een roddelcultuur te voorkomen en spreken elkaar hierop aan op 

het moment dat dit toch plaatsvindt 

- Wij verstrekken geen persoonlijke informatie aan andere ouders of derden zonder dat de 

betreffende persoon hier toestemming voor heeft gegeven of dat hier echt noodzaak voor is 

- 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.  

- Het vierogen- principe draagt bij aan de zichtbaarheid en toezicht bij de Gompy’s. Voor meer 

informatie over het vierogen- principe, zie hoofdstuk 11. 
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15.  Vervoersbeleid 

Voor de Buitenschoolse Opvang (BSO) geldt dat de kinderen door de medewerkers van de BSO van en 

naar school worden gebracht/opgehaald. Om er voor te zorgen dat het vervoer van de BSO naar school 

of van school naar de BSO zo goed, prettig en veilig mogelijk verloopt heeft Kinderopvang de Gompy’s 

dit vervoersbeleid opgesteld. Hierin zijn regels, uitgangspunten en afspraken vastgelegd.  

 

Welke scholen liggen in het ophaalgebied:  

De volgende scholen liggen in ons ophaalgebied: 

De Pirouette, de Kraanvogel, de Bombardon, De Caleidoscoop en de Zevensprong 

 

Kinderen van bovengenoemden scholen worden onder verantwoordelijkheid van Kinderopvang ‘de 

Gompy’s met de auto of lopend opgehaald door een pedagogisch medewerksters.  

Het is ook mogelijk dat een kind onder verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers zelfstandig (op 

eigen fiets) naar de BSO locatie toekomt (hiervoor is dan een toestemmingsformulier getekend). 

 

Verantwoordelijkheden: 

School en BSO zijn samen verantwoordelijk voor een goede overdracht van de kinderen. De school is 

wettelijk gezien tot 15 minuten na sluiting verantwoordelijk voor het kind. De verantwoordelijkheid 

van de Gompy’s start op het moment dat het kind door de leerkracht is overgedragen aan de 

medewerker van ‘de Gompy’s’. De Gompy’s heeft hierover afspraken gemaakt met de scholen. Komt 

een kind zelfstandig op eigen fiets naar de buitenschoolse opvang, dan begint de verantwoordelijkheid 

van Kinderopvang ‘de Gompy’s’ zodra het kind locatie van de Gompy’s betreedt.  

Ouders tekenen voor het zelfstandig reizen een overeenkomst.  

 

Wacht- en reistijden  

We streven erna om de wacht- en reistijd zo kort mogelijk te houden. Dit doen we door rekening te 

houden met de verschillende schooltijden, de routes langs de verschillende scholen zo efficiënt 

mogelijk in te plannen en waar nodig extra medewerksters in te zetten. In veel gevallen staan de 

medewerkers op tijd bij de school, dus voordat deze uit is. In sommige gevallen moeten de kinderen 

even wachtten. Dit gebeurt dan onder toezicht van de leerkracht en op de afgesproken plek. De 

maximale wachttijd is vijf minuten. De medewerkers doen hun uiterste best om ook de reistijd zo kort 

mogelijk te houden. In veel gevallen kunnen de kinderen uit school rechtstreeks naar de BSO locatie 

toe.  

De auto’s behorende bij de Gompy’s bieden plaats aan zes kinderen per auto. Deze kinderen zitten 

ook allemaal op een stoelverhoging. 

  

Extreem slecht weer  

Een enkele keer hebben we tijdens ophaaltijden te maken met zeer slecht weer.  

Hiermee bedoelen we:  

 Flinke sneeuwval  

 Erge gladheid  

 Onweer  
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 Zware storm en neerslag  

We gaan dan als volgt te werk: de auto rijd de gewoonlijke route. Kinderen die op eigen fiets zijn 

schuilen met de leidster en fietsen naar de BSO zodra de bui over is. Wanneer het extreme weer 

aanhoudt, dan wordt er een extra vervoersmedewerker opgeroepen om met de auto de kinderen van 

school naar BSO te vervoeren. De fietsen kunnen dan achterin de auto.  

 

Afspraken met scholen  

Kinderopvang de Gompy’s' heeft met alle scholen waar we kinderen ophalen afspraken gemaakt. Het 

betreft afspraken over de verantwoordelijkheden, de wachttijd en wachtplek en 

informatievoorzieningen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid   29 
 

 

16.  Anti-pestbeleid 

Kinderen, ouders en medewerkers moeten zich binnen de BSO altijd veilig voelen. Voor pesterijen en 

treiterijen is geen ruimte. Indien niet tijdig wordt ingegrepen en het pesten langere tijd doorgaat, 

kunnen de gevolgen ernstig zijn. Ook veel volwassenen hebben nog last van het pestgedrag dat zij in 

hun jeugd meemaakten. 10 tot 15% van de kinderen bij de buitenschoolse opvang wordt gepest. 

Daarom hebben wij een anti-pestprotocol ontwikkeld die het gevoel van veiligheid vergroten. Het anti-

pestbeleid is als bijlage toegevoegd. 
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17.  Internetprotocol 

We zien steeds vaker dat kinderen middels een mobiele telefoon, tablet of computer gebruik willen 

maken van het internet. Soms voor hun plezier of het zoeken van informatie voor bijvoorbeeld een 

spreekbeurt maar ook om contacten te onderhouden met bekenden en zelfs onbekenden. Om ook de 

veiligheid op het web te vergroten, hebben we als onderdeel van het veiligheidsbeleid een 

internetprotocol gemaakt. Ook leren wij kinderen bij het gebruik van internet dit op een verantwoorde 

manier te doen waarbij veiligheid en privacy voorop staan. Het internetprotocol is als bijlage 

toegevoegd.  
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18.  Veiligheid: leren omgaan met risico’s 

Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom we 

met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s op incidenten kunnen 

beperken, maken we ons verblijf nog veiliger. We leren kinderen: 

- Dat zij niet met deuren mogen spelen 

- Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen 

- Er mag binnen de gangen en groepsruimten niet worden gerend 

- Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd 

- Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is 

- We stoeien niet bij ramen, deuren of een radiator 

- We houden rekening met elkaar 

- Aan te geven wanneer zij iets niet leuk of gepast vinden 

- We leren ze welke gedrag wel en niet gepast of gewenst is 

- Wat zij moeten doen bij een ontruiming / alarm 

- Dat als zij gemorst hebben met drinken, dit bij de groepsleiding te melden of op te ruimen.  
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19.  Deel 2: Gezondheidsbeleid 

Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het bewerkstelligen van een gezond leefmilieu voor kinderen, 

ouders en de medewerkers binnen ons kinderverblijf. Door het volgen van de richtlijnen van dit beleid 

en de maatregelen die we hebben genomen en omschreven, worden (grote) gezondheidsrisico’s zo 

veel mogelijk beperkt en uitgesloten. Naast het gezondheidsbeleid is het veiligheidsbeleid van kracht. 
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20.  Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen 

Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als er één kind ziek is, volgen er al snel meer. En 

ook medewerkers en ouders zijn niet ongevoelig voor deze ziektekiemen. We doen er dan ook alles 

aan om ons verblijf zo schoon en hygiënisch mogelijk te houden. Wij hebben hiervoor de volgende 

maatregelen genomen. 

1) Handhygiëne  

De pedagogisch medewerkers doen ontzettend veel met onze handen. We vegen vieze billen af, 

spelen ermee in de zandbak, raken speelgoed aan, vegen even langs onze neus en eten vervolgens 

een boterham, koekje of een stuk fruit. Een goede handhygiëne is dan ook ontzettend belangrijk. We 

wassen onze handen: 

- Na het toiletgebruik 

- Na het buitenspelen 

- Voor het  eten 

- Voor en na het aanbrengen van zalf 

- Voor en na het verzorgen van wonden 

- Na het in contact komen met lichaamsvocht zoals snot, wondvocht of bloed 

- Na contact met vuile was, afval of de afvalcontainer 

- Bij zichtbaar vieze handen 

- Bij verkoudheid (niezen, hoesten of snot) 

Bij het handen wassen gebruiken we foam zeep en wrijven onze handen minimaal 20 seconden goed 

over elkaar. Ook leren we kinderen hoe zij moeten zorgen voor een goede handhygiëne. In de wc 

ruimte hangt een foto aan de muur, waarop te zien is hoe de handen gewassen moeten worden. 

2) Voedselhygiëne 

Aangezien we binnen de BSO ook voedsel en drinken bereiden en nuttigen, houden wij ons aan de 

wettelijke regels die zijn opgenomen binnen de warenwet. Op deze manier beperken we het risico op 

besmetting of voedselvergiftiging.  

- Boodschappen die zijn binnengekomen worden direct op de juiste plek opgeborgen. 

- Producten worden voorzien van een sticker waarop de datum van eerste gebruik staat 

vermeld. 

- Voedsel wordt alleen bereid op de daarvoor bestemde plekken. 

- Gekoelde producten worden bewaard in de koelkast bij een temperatuur die ligt tussen de 4 

en 7 graden Celsius. 

- Bij producten volgen wij de bewaar- en bereidingsadviezen op de verpakking. 

- We verhitten rauwe ingrediënten tot minimaal 75 Celsius graden in de kern. 

- Restjes eten worden weggegooid en niet opnieuw aangeboden. 

- Gekoelde producten die langer dan 45 minuten buiten de koelkast zijn geweest worden 

weggegooid. 
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Warme maaltijden bereiden  

De warme maaltijden van Apetito worden een maal in de twee weken ingevroren gebracht naar het 

kinderdagverblijf. Hier is een grote vriezer aanwezig, waar de maaltijden in bewaard worden. De 

maaltijden worden op de buitenschoolse opvang, in de hiervoor bestemde, oven bereid. Op de 

koelkast van de buitenschoolse opvang, hangt een uitgebreide bereidingswijze. Met de bijgeleverde 

thermometer wordt de temperatuur in de gaten gehouden, zodat het eten op de juiste temperatuur 

is. Om 17.00 uur brengt een van de medewerkers de opgewarmde maaltijden naar het kinderdag 

verblijf. De maaltijden kunnen dan direct opgediend en gegeten worden. Uiteraard zijn de maaltijden 

goed afgedekt en afgesloten wanneer deze vervoerd worden.  

Omdat er steeds verschillende kinderen per dag zijn, en de kinderen niet structureel mee eten, bieden 

wij alleen avond eten aan, als er aanmeldingen zijn voor het avond eten. Het kan dus voorkomen dat 

er dagen zijn waarop wij geen warm eten hebben. Warm eten bieden wij dus alleen aan indien nodig 
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21.  Zieke kinderen 

Als een van onze pedagogisch medewerksters ziek is, komt hij of zij niet naar het kinderdagverblijf of 

buitenschoolse opvang. Bij de Gompy’s vinden wij het prettiger als iedereen kan werken met een 

volledige inzet. Als je ziek bent gaat dit niet. Maar ook in verband met de hygiëne en de overdracht 

van ziektekiemen willen wij dat als een van onze pedagogisch medewerksters ziek is, hij of zij niet naar 

het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang komt.  

Na het snuiten van een neus of niezen wassen wij ook onze handen met zeep. Niezen wordt zo veel 

mogelijk in een papieren zakdoek gedaan die daarna weg wordt gegooid. Lukt dit niet, dan wordt het 

in de ellenboog gedaan in plaats van in de hand. 

Bij zieke kinderen wordt extra gelet op het gebruik van bekers/bestek/borden/speelgoed/knuffels. 

Alles wordt goed gereinigd voor andere kinderen hier weer mee spelen of gebruik van maken. 

Kinderen wordt geleerd na het niezen of hoesten in de hand de handen te wassen, een hand voor de 

mond te houden en eventueel een zakdoek te gebruiken. Ook worden ze erop gewezen om niet ‘op 

elkaar’ te hoesten of niezen. Zichtbaar vieze handen worden altijd gewassen daarna. Kinderen met 

snotneuzen wordt geleerd regelmatig de neus te snuiten. Ze worden hier ook bij geholpen, maar er 

wordt zo veel mogelijk toegestuurd op zelfstandigheid hierin (dit geldt vooral vanaf ongeveer 2,5 jaar). 

Net als bij het handen wassen wordt hier altijd papier gebruikt in verband met de hygiëne. Kinderen 

met koortslip of krentenbaard worden in de gaten gehouden met betrekking tot het knuffelen en 

kussen van andere kinderen. Dit is niet gewenst in verband met besmetting.  

Eventuele uitwerpselen van ongedierte worden onmiddellijk verwijderd en de plek wordt goed 

schoongemaakt. Kinderen kunnen in principe niet gekrabd of gebeten worden door dieren, aangezien 

er geen dieren aanwezig zijn of meegenomen mogen worden naar het kinderdagverblijf. Altijd blijft 

er de mogelijkheid bestaan dat een kind toch gebeten of gekrabd wordt (voorbijkomende kat, bij, 

wesp). Er worden maatregelen genomen om deze mogelijkheden te verkleinen en pedagogisch 

medewerksters zien er zo goed mogelijk op toe dat dit niet gebeurt.  

Mocht een kind ziek worden bij de Gompy’s dan belt de pedagogisch medewerker, de ouder, om te 

melden dat het kind ziek is (38 graden Celsius) en dat het kind opgehaald dient te worden. 
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22.  Schone speel- en leefomgeving 

Gezondheid begint bij een schone speel- en leefomgeving. Kinderen horen op te groeien in een veilige 

en gezonde omgeving. Hierbij is het een eerste vereiste dat de binnen- en buitenruimte van de 

Gompy’s schoon en hygiënisch is. De pedagogisch medewerkers en leidinggevende zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid. 

- We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te hanteren 

- Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt 

- Sanitaire ruimte worden dagelijks schoongemaakt 

- Meubilair is zo gemaakt, dat het makkelijk schoon te maken is en er geen vuil achter kan blijven 

- De vloer en het meubilair dat dagelijks gebruikt wordt moet dagelijks schoongemaakt worden 

- Hoger gelegen oppervlakken moeten wekelijks gereinigd worden 

- Verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd 

- Knutselwerk en dergelijke worden na een maand verwijderd als ze niet gereinigd kunnen worden, 

of we verwijderen het als ze al eerder zichtbaar stoffig zijn 

- Speelgoed wordt maandelijks gereinigd of indien nodig eerder 

- Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd 

 

In de bijlage is het schoonmaakschema opgenomen. 

 

Textiel 

Washandjes, handdoeken, en vaatdoeken worden na gebruik in de waszak gedaan en worden dan  

gewassen.   
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23.  Allergieën 
 

Ouders worden verzocht om eventuele allergieën melden. We proberen kinderen niet of zo min 

mogelijk in aanraking te laten komen met stoffen die een allergische reactie kunnen veroorzaken. Zo 

letten wij erop dat er geen planten en struiken in de tuin geplaatst worden die mogelijk stuifmeel 

afgeven.  

Uiteraard houden wij ook rekening met voedselallergieën. Op de groep is een duidelijk overzicht 

aanwezig waarop staat vermeld wat een kind wel of niet mag nuttigen. Dit wordt bij het intake gesprek 

besproken met de ouders. Wanneer een kind een allergische reactie vertoont, overleggen wij met de 

ouder hoe te handelen. In acute gevallen wordt 112 gebeld.  
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24.  Een gezond binnenklimaat 

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 worden onderstaande maatregelen in 

achtgenomen: 

- Er wordt voldoende geventileerd. Ventilatie is het proces waarbij ‘verse” lucht van buiten naar 

binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten wordt afgevoerd. 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. 

- We proberen ervoor te zorgen dat er binnen altijd een aangename temperatuur is van minimaal 

18 graden Celsius.  

- Wanneer er iets mis is met ventilatie wordt dit direct gemeld bij de leidinggevende. Deze neemt 

direct maatregelen om  eventuele problemen te verhelpen 

- Er wordt periodiek onderhoud gepleegd aan apparatuur die van invloed is op het binnenklimaat, 

zoals de ventilatieroosters. Zie ook het actieplan. 

- Bij zomerse warme dagen zijn de volgende maatregelen van toepassing: 

- Maak indien mogelijk gebruik van airconditioning, deuren dienen dan gesloten te blijven.  

- Doe overdag zo min mogelijk verlichting aan. 

- Monitors van computers en andere warmtebronnen zo min mogelijk gebruiken. 

- Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten. 

- Zorg voor schaduw op de buitenspeelplaats. 

- Laat kinderen en medewerkers extra drinken en wacht niet tot dorstgevoel. 

- Laat de kinderen buiten blijven als het daar koeler is dan binnen ( maar voorkom blootstelling 

aan direct zonlicht tussen 12:00 en 15:00 uur). 
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25.  Frisse lucht 
 

Naast een goede ventilatie nemen we ook extra maatregelen om de lucht schoon en fris te houden 

voor de kinderen. 

 

- We gebruiken geen spuitbussen (verf, haarlak en luchtverfrissers in de ruimte met kinderen) 

- Er wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt 

- We gebruiken geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met 

oplosmiddelen waar kinderen bij zijn 

- We gebruiken geen sterk geurende producten en gebruiken reinigingsmiddelen met zo weinig 

mogelijk geur 

- We zorgen ervoor dat sanitaire ruimten dagelijks gereinigd worden of indien nodig tussendoor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid   40 
 

 

 

26.  Een gezond buitenmilieu 

Schoonhouden buitenruimte  

Voordat kinderen gaan buitenspelen checkt een pedagogisch medewerker altijd eerst de buitenruimte 

op de aanwezigheid van ongedierte, onkruid (zoals 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. 

 

Teken en insectenbeten 

Tekenbeten kunnen voorkomen worden door bij natuurwandelingen beschermende kleding te 

dragen: dichte schoenen, sokken, een lange broek en een shirt met lange mouwen. Als er toch een 

teek op de huid van een kind gevonden wordt, wordt deze zo snel mogelijk verwijderd met behulp 

van een tekenpincet.  

 

Wespen en bijen veroorzaken nare pijnlijke steken. Ze worden aangetrokken door zoete geuren. De 

kinderen worden voor het naar buiten gaan gecontroleerd op plakkerige handen en monden. 

Wanneer een kind door een bij/wesp gestoken wordt, wordt direct de angel verwijderd en het gif 

uitgezogen. Daarna leggen we eventueel een coldpack op de plek, ter verkoeling en verzachting van 

de pijn. Er kan Azaron op de plek gesmeerd worden. Soms treedt na een wespen – of bijensteek een 

heftige allergische reactie op (zwelling, ernstige benauwdheid, verwardheid en/ of bewusteloosheid). 

We zijn hier alert op en waarschuwen in dat geval de ouders en in ernstige gevallen ook een arts en/of 

ambulance. 

 

Contact met dieren 

Het kan zijn dat kinderen (buiten of tijdens uitstapjes) in aanraking komen met dieren. We zorgen er 

altijd voor dat dit onder begeleiding van een pedagogisch medewerker gebeurt. Deze is er alert op dat 

een kind niet gebeten of gekrabd wordt door een dier, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de 

kinderboerderij. Na afloop worden altijd de handen gewassen. 

 

Het gebruik van een zwembadje 

Bij gebruik van een zwembadje wordt het water dagelijks of, indien er viezigheid of poep in het water 

ligt, direct ververst. We leren kinderen dat zij in het zwembadje niet mogen eten en drinken. 

 

Zomerperiode 

Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen worden zij minimaal een half uur van te voren 

ingesmeerd met een zonnebrandcrème factor 50+ kids Er wordt gezorgd voor voldoende 

schaduwplekken en bij hoge temperaturen zorgen we dat de kinderen extra drinken aangeboden 

krijgen. Er wordt op gelet dat kinderen niet te lang in de felle zon spelen. Wanner blijkt dat kinderen 

het te warm krijgen, gaan wij naar binnen. Dit alles om de kans op uitdroging of een zonnesteek te 

voorkomen.  
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Bij de Gompy’s worden geen uitstapjes naar het strand of zwembad ondernomen. Hiervoor wordt de 

risico te groot geacht. Alle pedagogisch medewerkers zijn ervan op de hoogte dat er niet wordt 

gezwommen met en bij de Gompy’s. Bij warm weer kan er wel worden gekozen om een zwembadje 

in de tuin te plaatsen. Het water wordt niet hoger gevuld dan kuit hoogte. De kinderen mogen alleen 

in het zwembadje wanneer er een pedagogisch medewerker buiten aanwezig is om toezicht te 

houden.  
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27.  Gezondheid: leren omgaan met risico’s 

Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) gezondheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom we 

met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s kunnen beperken, 

maken we ons verblijf nog gezonder. We leren kinderen: 

- Wanneer en hoe zij hun handen moeten wassen. 

- Niet richting een ander niezen of hoesten. 

- Niet in het zwembadje eten of drinken. 

- Dat zij geregeld ingesmeerd moeten worden. 

- Dat wanneer zij willen drinken, dit altijd kan en mag. Er staat altijd een kan limonade en water 

op tafel. 
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28. Coronabeleid  

De belangrijkste punten uit het coronabeleid van de Gompy’s: 

 

- Wij hanteren de protocollen en richtlijnen van het RIVM en BOINK. Deze zijn bij de 

pedagogisch medewerkers op te vragen. 

- Kinderen en medewerkers wassen hun handen meerdere malen per dag: bij binnenkomst, 

voor het aan tafel gaan, na het buitenspelen, na toiletbezoek, voor en na het bereiden van 

eten, en op verzoek van de pedagogisch medewerkers.  

- Het niezen en hoesten gebeurt in de ellenboog en niet in de handen. 

- Bij de Gompy’s zijn voor alle medewerkers meerdere handgels aanwezig. 

- Ouders dienen minimaal 1,5 meter afstand te houden. Om dit te waarborgen halen de 

ouders de kinderen buiten bij het hek of voor de deur op. Wij vragen de ouders om zoveel 

mogelijk alleen de kinderen te halen en brengen. Ouders zijn zelf op dit moment niet 

toegestaan op de groep. 

- De medewerkers houden onderling 1,5 meter afstand. 

- De schoonmaak zal op dit moment meerdere malen per dag plaatsvinden. Hiervoor wordt 

gebruik gemaakt van een corona checklist voor de schoonmaak. 

- Bij ziekteverschijnselen geldt, voor zowel medewerkers als kinderen, thuisblijven. Mochten 

de ziekteverschijnselen ontstaan op de groep, dienen de kinderen direct opgehaald te 

worden. Mocht er bij medewerkers ziekteverschijnselen ontstaan, wordt er van het 

verwacht dat zij naar huis gaan, contact zoeken met de GGD en zich laten testen. De uitslag 

van de test wordt besproken met de directie.  

- Wanneer er sprake is van een neusverkoudheid bij kinderen wordt er gebruik gemaakt van 

de BOink beslisboom. Deze is opgesteld in samenwerking met de AJN Jeugdartsen 

Nederland en te vinden op de website van BOink (www.boink.info/nieuws/beslisboom-

neusverkouden-kind). Tevens hangt deze beslisboom op een duidelijk zichtbare plaats op 

het kantoor. Aangezien het beleid van de regering en de beslisboom aan geregeld aan 

veranderingen onderhevig is, is hier geen directe kopie van in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid van de Gompy’s. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind
http://www.boink.info/nieuws/beslisboom-neusverkouden-kind
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Bijlage 1 - Anti-pestprotocol 

Kinderen, ouders en medewerkers moeten zich binnen de BSO altijd veilig voelen. Voor pesterijen en 

treiterijen is geen ruimte. Indien niet tijdig wordt ingegrepen en het pesten langere tijd doorgaat, 

kunnen de gevolgen ernstig zijn. Ook veel volwassenen hebben nog last van het pestgedrag dat zij in 

hun jeugd meemaakten. 10 tot 15% van de kinderen bij de buitenschoolse opvang wordt gepest. 

Daarom hebben wij een anti-pestprotocol ontwikkeld die het gevoel van veiligheid vergroten. 

Het anti-pestprotocol is niet alleen voor de kinderen bestemd. Ook ouders en medewerkers dienen 

zich hieraan te houden. Met elkaar hebben wij de volgende afspraken gemaakt: 

• Iedereen dient ervan doordrongen te zijn dat pestgedrag een negatieve invloed heeft op de 

cognitieve en emotionele ontwikkeling van het kind 

• Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: kinderen 

(gepeste kinderen, pesters en de zwijgende groep), medewerkers en de ouders/ verzorgers 
• Pesten wordt regelmatig bespreekbaar gemaakt 

• Ik accepteer de ander zoals hij is en ik discrimineer niet 

• Ik sluit niemand buiten 

• Ik scheld niet en doe niet mee aan uitlachen en roddelen 

• Ik blijf van de spullen van een ander af -als er ruzie is speel ik niet voor eigen rechter 

• Ik bedreig niemand, ook niet met woorden  

• Ik gebruik geen geweld  

• Als iemand mij hindert vraag ik hem of haar duidelijk daar mee te stoppen 

• Als dat niet helpt vraag ik om hulp 

Dit geldt ook voor pestgedrag via het internet. 

Preventieve maatregelen 

Verbetering van de cultuur binnen de BSO/groepsklimaat. Hieronder vallen alle maatregelen die door 
directie en de pedagogisch medewerkers genomen worden, waardoor de sfeer in de BSO en het 
pedagogisch klimaat op de groep verbeteren.  

Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, 
waar verschillen worden aanvaard en waar ruzies niet met pesterijen of geweld worden opgelost maar 
uitgesproken. 

Het voorbeeld van de (pedagogisch) medewerkers (en thuis de ouders) is van groot belang. Agressief 
gedrag van medewerkers, ouders en de kinderen wordt niet geaccepteerd. De medewerkers horen 
duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. De medewerkers en ouders moeten alert zijn 
op de manier waarop kinderen met elkaar omgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde 
gedragingen hun norm overschrijden, dit met elkaar communiceren en hierin samen optrekken. 
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(vervolg) - Anti-pestprotocol 

Eén van de belangrijkste pedagogische doelen is het bijbrengen van normen en waarden. Iedereen is 
verantwoordelijk voor een goede sfeer binnen het verblijf. 

 

Aanpak pestgedrag 

Mocht er binnen het kinderverblijf toch gepest worden dan nemen wij de volgende stappen: 

1) Kunnen de kinderen er samen uitkomen? 
2) Bied begeleiding en probeer samen tot een oplossing te komen voor de pesterijen. De 

medewerker begeleidt de kinderen hierbij, maar probeert hierbij de kinderen zoveel mogelijk 
samen tot een oplossing te laten komen. 

3) De medewerker neemt duidelijk stelling tegen het pestgedag; pesten kan niet en mag niet. 
4) De medewerker probeert te ontdekken waar het pestgedrag (van de pester) vandaan komt. 

Is er iets veranderd in de thuissituatie, wordt de pester zelf gepest etc.? 
5) Ondersteun en biedt hulp aan het gepeste kind en aan de pester 
6) Gaat het pesten door? Dan volgt een waarschuwing aan de pester 
7) Afhankelijk van hoe lang de pester door blijft gaan met zijn/haar pestgedrag en geen 

verbetering vertoont in zijn/haar gedrag worden de ouders geïnformeerd. De medewerking 
van de ouders wordt nadrukkelijk gevraagd om een einde aan het probleem te maken. 

Bovenstaande maatregelen zijn ook van toepassing bij pesterijen via het internet. Ook als dit thuis 
plaatsvindt en de kinderen elkaar kennen via de BSO, hebben niet alleen de ouders maar ook de BSO 
een verantwoordelijkheid.  
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Bijlage) Internetprotocol 

De computer, tablet en mobiele telefoon spelen steeds meer een rol in de vrijetijdsbesteding van 
kinderen en volwassenen. We willen kinderen begeleiden en ze leren zo veilig mogelijk van het 
internet gebruik te maken. We hebben daarom samen de volgende afspraken gemaakt voor het 
internetgebruik binnen onze BSO: 

• Er mag alleen van het internet gebruik worden gemaakt na toestemming van de groepsleiding 

• Er is altijd een medewerker aanwezig die toezicht houdt op het kind en de computer 

• We gaan niet bewust op zoek naar (ongepaste) websites waarop geweld of seks wordt 
afgebeeld of besproken 

• Zie je iets op het internet waar je je niet prettig bij voelt? Klik dit dan weg en vertel dit aan de 
groepsleiding 

• Ik gebruik geen chatprogramma’s, e-mail of sociale media als ik dat niet eerst heb overlegd 
met de groepsleiding 

• Ik pest nooit via het internet 

• Ik geef nooit persoonlijk informatie (namen, adressen, foto’s) tenzij de groepsleiding hier 
toestemming voor geeft 

• Op vragen voor ‘downloaden of installeren’ antwoord ik altijd NEE of ik druk op Annuleren. Bij 
twijfel vraag ik hulp aan de groepsleiding 

• Ik gedraag me op het internet netjes, net als in het echte leven 

Als je je niet aan deze afspraken houdt kan de groepsleiding aangeven dat je geen gebruik meer mag 
maken van de computer, tablet of het internet. 
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Bijlage) Actualiseren veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een levend document. Dat betekent dat het beleid nooit af is 
en bij veranderingen binnen het kinderverblijf, constateringen of bij incidenten wordt aangepast. Het 
beleid is een vast agendapunt binnen de teamvergaderingen. Hieronder geven we aan wanneer het 
beleid voor het laatst is geactualiseerd en wat de reden was voor de aanpassing. 

Datum aangepast:  

Mei 2020 
Reden aanpassing:  

Stuk corona informatie toegevoegd. Naar aanleiding coronamaatregelen 

 

Datum aangepast: 

November 2020 
Reden aanpassing: 

Afkeuring veiligheids- en gezondheidsplan door GGD. Van 2 plannen 1 plan 
gemaakt en alles geëvalueerd door Danielle en Marleen. Alle leidsters 
ontvangen een kopie plan en nieuwe plan zal worden besproken in de 
vergadering. 

 

 


