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1. Inleiding
In onze kinderdagverblijven hechten wij veel waarde aan hygiëne en veiligheid. Wij
worden als kinderdagverblijf gecontroleerd door de GGD en brandweer op zaken als
hygiëne en veiligheid. Goedkeuring van deze instellingen telt mee voor het behoud
van onze vergunning.
Wat betreft hygiëne verwijzen we graag naar het hygiëneprotocol.
De veiligheid waarborgen wij door de pedagogisch medewerkers goede
werkinstructies te geven, en ons te houden aan de regels waaraan je in de
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kinderopvang moet voldoen. In dit plan zult u dan ook een aantal punten hiervan
vinden die in de risico inventarisatie naar voren komen.
2. Ontruimingsplan
Er is een ontruimingsplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij moeten
handelen in de meest voorkomende noodsituaties. We oefenen dit plan minstens één
keer per jaar om goed voorbereid te zijn.
De goedgekeurde brandblusapparatuur wordt jaarlijks gecontroleerd (ijkcontrole) door
een daartoe bevoegde instantie. Er is altijd iemand aanwezig met een BHV opleiding.
3. EHBO
Er is een EHBO-doos aanwezig in onze kinderdagverblijf. Op de Speelhaven is
minimaal één pedagogisch medewerker met BHV en kinder-EHBO aanwezig.
Als er sprake is van vergiftiging doordat een kind iets gegeten of gedronken heeft wat
giftig is wordt meteen 112 gebeld.
4. Deuren
Bij alle deuren waar de kinderen niet zelfstandig in of uit mogen zijn de klinken hoog
geplaatst. Zo kunnen de kinderen niet zelf de deuren opendoen. Tevens zijn er
speciale kunststofstrips bevestigd, zodat de kinderen niet met hun vinger tussen de
deur kunnen komen. Deze veiligheidstrips worden regelmatig gecontroleerd of zij nog
in goede staat verkeren en goed vastzitten.
Bij de ingang van het dagverblijf is een bel, de deur gaat op slot als de kinderen
binnen zijn. Iedereen die naar binnen wilt belt eerst aan, dit om onbevoegden te
weren uit het dagverblijf.
5. Glas
De ramen van de groepsruimte zijn voorzien van veiligheidsglas
Kinderen wordt geleerd om rustig te spelen in de buurt van ramen.
Ramen op kindhoogte mogen niet open gezet als kinderen in de ruimte zijn.
6. Wandcontactdozen
De wandcontactdozen zijn hoog geplaatst, zodat de kinderen er niet bij kunnen komen
en anders voorzien van een stopcontactbeveiliging .
Bovendien zijn alle wandcontactdozen geaard.
De pedagogisch leidsters controleren regelmatig of de stopcontactbeveiliging nog
voldoet.
7. Ventilatie
Ramen en roosters, die zich meer dan 1.80 meter boven de vloer bevinden worden
zoveel mogelijk geopend.
Ventilatieroosters worden vrijgehouden, er mogen geen gordijnen of andere zaken
voor gehangen worden.
Bij bewegingsactiviteiten wordt er in de groepsruimtes extra geventileerd.
De temperatuur van de groepsruimtes wordt op 20 ̊ ingesteld en het ventilatiegedrag
wordt aangepast als de temperatuur oploopt.
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Indien de temperatuur hoger wordt dan 25 ̊, worden de ramen en deuren open
gedaan en gebruik gemaakt van ventilatoren. Op warme dagen wordt ’s nachts
geventileerd om het gebouw af te koelen. De temperatuur is in de groepsruimtes niet
lager dan 17 ̊.
8. Luchtvochtigheid
De luchtvochtigheid wordt regelmatig gemeten. De luchtvochtigheid ligt tussen de
40% en 60%. In de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer
dan 5 ̊ voorkomen. Dit omdat grote temperatuursverschillen condensatie en dus
schimmelgroei tot gevolg kan hebben. In de winter mag de luchtvochtigheid niet
langdurig hoger dan 60% zijn.
9. Lawaai
Luidruchtige werkzaamheden worden, zo mogelijk, gepland op momenten dat de
kinderen er geen hinder van ondervinden.
10. Kasten
Op scherpe hoeken van de speelgoedkasten zijn hoekbeschermers geplaatst. De hoge
kasten zijn verankerd aan de muren.
Keukenkasten hebben een veiligheidslot. Kasten met een slot worden altijd
afgesloten.
11. Speelgoed
Bij de aanschaf van het speelgoed wordt gelet op de veiligheid, duurzaamheid,
aantrekkelijkheid en de ontwikkeling die het stimuleert. Ook letten wij erop dat wij
speelgoed aanschaffen welke makkelijk schoon te maken is. Wij kijken bijvoorbeeld of
het geen holle ruimtes bevat. Aan speelgoed mogen geen koortjes of touwtjes zitten
die langer zijn dan 22 cm.
Het aanwezige speelgoed inclusief knuffelbeesten wordt elke week gecontroleerd op
gebreken. Indien het een gevaar vormt voor de kinderen, wordt het apart gehouden
voor reparatie of weggegooid.
De pedagogisch medewerkers hebben de afspraak met de grotere kinderen gemaakt
om het speelgoed, na gebruik, weer op te ruimen zodat er niet over gevallen wordt.
Als groot en klein samenspelen, dan wordt er gespeeld met het speelgoed wat
geschikt is voor de kleine kinderen of de pedagogisch medewerker speelt zelf actief
mee met de kinderen zodat zij de veiligheid van de kinderen kan waarborgen.
Speelgoed wat niet geschikt is voor de kleintjes, wordt alleen gebruikt door de oudere
kinderen als de kleintjes naar bed zijn.
De pedagogisch medewerker zorgt voor momenten dat de kleine kinderen gescheiden
van de grotere kinderen kunnen spelen. De grote kinderen kunnen bijvoorbeeld aan
de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen.
Het buitenspeelgoed wordt gescheiden van het binnenspeelgoed bewaard. Het
speelgoed mag niet meegenomen worden naar het toilet.
Kinderen wordt geleerd om niet met speelgoed te gooien om te voorkomen dat ze
andere kinderen er mee bezeren.
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12. Warme dranken
Wij hebben in onze kinderdagverblijven de regel dat warme dranken zoals thee en
koffie een veilige plek worden bewaard totdat de temperatuur van de drank zodanig
gedaald is, dat deze gedronken kan worden. De pedagogisch medewerkers drinken
geen warme dranken als er kinderen op schoot zitten.
13. Leefruimte
Tijdens het verschonen, blijft de pedagogisch medewerker ten alle tijden bij het kind,
zodat het kind niet van de aankleedtafel kan vallen. De benodigdheden om het kind te
verschonen worden om die reden altijd vooraf klaar gelegd.
Lotions e.d. worden hoog opgeborgen, zodat de kinderen hier niet bij kunnen komen,
ook niet als zij op de aankleedtafel liggen.
De trap naar de aankleedtafel moet vrij zijn, zodat de kinderen niet ergens over
kunnen struikelen.
Tijdens het aan tafel zitten, zet de pedagogisch medewerker de beweeglijke kinderen
zoveel mogelijk naast zich. Kinderen in een kinderstoel zitten vast in een tuigje.
Er wordt op gelet dat kinderen goed in de kinderstoel zitten met hun benen aan de
goede kant.
Houdt voldoende afstand tussen de kinderstoel en de tafel zodat kinderen zich niet af
kunnen zetten tegen de tafel.
Alleen kinderen die nog niet staan mogen in de hoge box, we zorgen ervoor dat de
box altijd goed wordt afgesloten als we er een kind inleggen. Kinderen die uit een box
kunnen klimmen, ouder dan 2,5 jaar, mogen niet meer in een box. Speelgoed dat als
opstapje gebruikt kan worden wordt uit de box gehaald.
Tassen van de medewerkers
In de tassen van personeelsleden kunnen kindonvriendelijke materialen, zoals
sigaretten, medicijnen enz. zitten. Daarom bergen de personeelsleden hun tassen op
buiten het bereik van de kinderen in de kast op het kantoor.
Bij overlast van bijen of wespen wordt er een hor voor de deur en of ramen geplaatst
Gebruik van de aankleedtafel:
* kijk eerst of er kinderen onder te aankleedtafel zitten voordat je deze in hoogte
versteld
* een kind mag nooit zonder begeleiding de trap van de aankleedtafel op/af klimmen
Kinderen mogen geen sieraden dragen, aan ouders wordt gevraagd om deze thuis te
laten. Mocht het wel zo zijn dan doen we deze af en doen het in het mandje van het
kind.
14.Slaapruimten
Onze slaapruimten zijn goed geventileerd. Wij hebben verantwoorde stapelledikanten
voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers controleren de sluitingen van de
bedjes goed als zij een kind in bed hebben gedaan. vanaf januari 2016 zullen wij de
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extra sluiting gebruiken. We letten goed op of er geen beddengoed tussen het
hekwerk zit als we het sluiten.
Als een sluiting niet meer goed werkt mag het bedje niet meer gebruikt worden.
De kinderen slapen in de winter onder een laken met een dekentje. De kinderen
hebben zoveel mogelijk hun eigen bed met het oog op hygiëne.
Er is een protocol ter voorkoming van Wiegendood.
Het beddengoed wordt standaard 1 keer per week of zodra een ander kind van een
bed gebruik maakt verschoond. Wanneer het vuil is, wordt het eerder verschoond.
De schoonmaakwerkzaamheden worden gedaan bij wijd openstaande ramen.
De slaapruimten worden niet gebruikt als opslagruimten.
Er hangen geen loshangende koortjes in de buurt van de bedjes.
Er wordt op gelet dat kinderen geen speelgoed mee naar bed nemen dat e als
opstapje kunnen gebruiken om uit bed te klimmen.
15. Spenen
De kinderen mogen geen spenen aan een koord langer dan 10 cm aan hun kleding/
om de nek hebben. De pedagogisch medewerkers controleren regelmatig de spenen
op scheurtjes. De spenen moeten regelmatig vervangen worden. De pedagogisch
medewerkers maken de ouders/ verzorgers hierop attent.
16. Tillen
De pedagogisch medewerkers tillen de kinderen nooit aan de handen op, om een
elleboog uit de kom te voorkomen.
17. Vloeren
De vloeren van onze kinderdagverblijven zijn bedekt met linoleum. Dit is goed
reinigbaar, isolerend en splintervrij.
De temperatuur mag niet lager dan 17 ̊C en niet hoger dan 27 ̊C zijn. Dit wordt iedere
dag gecontroleerd door de pedagogisch medewerkers. De temperatuur wordt
aangepast aan de verschillende ruimten.
Bij De Speelhaven hebben wij de regel dat de kinderen niet in de gang mogen rennen.
De pedagogisch medewerkers controleren regelmatig of de vloer niet te glad is en of
er geen losse randen aan de vloerkleden zitten waarover kinderen kunnen vallen.
18. Keuken
We hebben een open keuken op de groep.
De waterkoker staat ver naar achter op de aanrecht, zodat de kinderen er niet bij
Indien de kinderen de pedagogisch medewerker meehelpen de vaatwasser uit te
ruimen, mogen zij alleen de plastic borden/ bekers uit de vaatwasser halen.
De keukenladen, met voor kinderen gevaarlijke inhoud, zijn afgesloten met een
veiligheidsslot en worden door de pedagogisch medewerkers consequent gesloten.
Lucifers of aanstekers zijn opgeborgen in een lade met veiligheidsslot. Na gebruik van
lucifers of aanstekers worden deze altijd meteen opgeborgen. Plastic zakken zijn
opgeborgen in een afgesloten kastje of lade.
In de keuken worden geen opstapmogelijkheden geplaatst in de buurt van kranen
zodat kinderen zich niet kunnen branden aan bijvoorbeeld heet water.
Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen.
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19. Wanden
De wanden in onze kinderdagverblijven zijn bedekt met glad afgewerkt. De verf die
hierbij gebruikt is, is gifvrij.
20. Huisdieren
Na huisstofmijten zijn huisdieren de belangrijkste bronnen van inhalatie allergenen in
de woonomgeving. Wij hebben daarom geen huisdieren in dagverblijf.
Om de kinderen kennis te laten maken met andere diersoorten, maken wij uitstapjes
naar de kinderboerderij. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.
De pedagogisch medewerkers zijn alert op het voorkomen dat een kind door een dier
gebeten wordt. Bij het voeren van de dieren let de pedagogisch medewerker erop dat
dit voorzichtig gebeurd.
Na contact met de dieren zorgt de pedagogisch medewerker dat de kinderen grondig
hun handen wassen.
21. Asbest
In onze kinderdagverblijf is geen asbest aanwezig.
22. Vluchtige stoffen en giftige stoffen
Binnen De Speelhaven worden geen sterk geurende producten gebruikt. In de
groepsruimte worden geen producten zoals haarlak, verf en luchtverfrissers gebruikt.
Bij de Speelhaven maken wij alleen gebruik van lijm op waterbasis.
Er worden geen terpentine of andere chemicaliën met oplosmiddelen gebruikt. Er
wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar de kinderen bij zijn.
Schoonmaakmiddelen of andere stoffen die voor kinderen giftig zijn worden hoog
opgeborgen. bij voorkeur in de bergingskast achter het kantoor
Sigaretten of sigarettenpeuken zijn heel giftig, alle medewerkers worden er op
gewezen deze goed op te ruimen. In het gebouw en in het bijzijn van de kinderen
mag niet gerookt worden.
Medicijnen worden op een veilige plaats bewaard.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt zoveel mogelijk voorkomen, mocht het
noodzakelijk zijn dan wordt voorkomen dat kinderen er mee in aanraking kunnen
komen.
Bij mogelijke vergiftiging van een kind wordt 112 gebeld en verzamel zoveel mogelijk
informatie en geef dit door.
Na verfwerkzaamheden wordt er extra gelucht tot de verflucht verdwenen is.
23. Planten
In de groepsruimtes zijn geen planten aanwezig.
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24. Buitenspeelplaats
Onze buitenspeelplaats is omringd met een goedgekeurd hekwerk. Hierbij is rekening
gehouden met de afstand tussen de spijlen. Deze moeten dicht op elkaar staan (10
cm), zodat een kinderhoofd er niet tussen past en de kinderen niet vast kunnen
komen te zitten of ongemerkt van de speelplaats af kunnen gaan.
Verder is het hek goed afsluitbaar en kunnen de kinderen zich er niet aan bezeren. De
hoogte van het hekwerk is 100 cm.
Er is op onze buitenspeelplaatsen rekening gehouden met schaduwplekken voor de
kinderen, zodat zij niet teveel blootgesteld worden aan direct zonlicht.
De speeltoestellen op onze buitenspeelplaatsen voldoen aan de veiligheidseisen.
Bovendien worden de speeltoestellen gecontroleerd door de Keuringsdienst van
Waren. Er zijn geen fietsjes of steppen met spaken.
De zandbak komt op een veilige plaatst te staan zodat kinderen er niet over vallen.
Er worden voor de buitenspeelplaatsen geen planten aangeschaft die allergeen
stuifmeel verspreiden.
De pedagogisch medewerkers controleren voor het betreden de buitenspeelplaats o.a.
op kleine voorwerpen. De buitenspeelplaatsen worden 2 keer per jaar gecontroleerd
op oneffenheden. In de herfst en winter wordt er regelmatig gecontroleerd op gladde
plekken.
Spelregels op de buitenspeelplaats:
• De kinderen mogen niet zonder pedagogisch medewerker buiten spelen
• Rustig en druk spel is gescheiden op de buitenspeelplaats.
• Als de baby’s en de peuters tegelijk op de buitenspeelplaats zijn, mogen
de oudere kinderen niet bij het gedeelte van de jongeren. Dit om het omverlopen van
een klein kind zoveel mogelijk te voorkomen.
25. Buitenspelen
Er is altijd een pedagogisch medewerker die toezicht heeft bij het buitenspelen.
Na het spelen rondom struiken, wordt er bij binnenkomst gecontroleerd op teken en
tekenbeten. Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een
tekenpincet of tekenlepel. Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct
gedesinfecteerd.
Bij het eten en/of drinken buiten, wordt er zoetigheid vermeden. Wij drinken buiten
met behulp van een rietje of uit een tuitbeker, zodat er geen wespen of bijen in de
mond of keel kunnen komen. Plakkerige handen of snoeten worden direct
schoongemaakt.
26. Zon
De pedagogisch medewerkers smeren de kinderen vanaf begin mei tot eind september
altijd in met zonnebrandcrème factor 50 (met bescherming tegen UVA en UVB), bij
zonnige of half bewolkte dagen of dagen met een hoge UV intensiteit.
De kinderen worden om de twee uur opnieuw ingesmeerd.
De ouders van de baby’s worden gevraagd om een zonnepetje mee te geven.
Kinderen onder de 12 maanden worden niet aan direct zonlicht blootgesteld.
Er wordt zoveel mogelijk op toe gezien dat de kinderen met een zonnehoedje en Tshirt buitenspelen. De kinderen spelen tussen 12.00 en 15.00 uur niet in de zon. Ook
wordt ervoor gekozen om op extreem hete dagen het buitenspelen te verkorten. Op
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de buitenspeelplaatsen worden schaduwplekken gecreëerd. Tevens worden activiteiten
die hoge lichamelijke inspanning vergen, tijdens extreem hete dagen vermeden.
Bij hoge temperaturen krijgen de kinderen vaker iets te drinken aangeboden.
27. Kou
Bij extreme kou worden de buitenactiviteiten ingekort. Ook wordt er door de
pedagogisch medewerkers op toegezien dat de kinderen warm genoeg aangekleed
zijn.
28. Zand-watertafel/ zandbak/ zwembad
De zand-watertafel wordt altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker
gebruikt. Direct na gebruik wordt deze van een deksel voorzien. De pedagogisch
medewerker ziet erop toe dat de kinderen na gebruik van de zand/ watertafel, grondig
hun handen wassen. Er wordt niet gegeten of gedronken tijdens het gebruik van de
zand/ watertafel.
Leg de afdekplaten altijd over de zandbak waarmee wordt voorkomen dat honden en
katten toegang hebben tot de zandbak
laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak
laat de kinderen na het spelen in het zand de handen wassen
schep eventuele uitwerpselen van honden en katten met ruim zand uit de zandbak
(als uitwerpselen van honden of katten in het zand worden aangetroffen, die er langer
dan 3 weken in hebben gelegen, na een vakantieperiode bijvoorbeeld, is verschonen
van het zand noodzakelijk)
Als er een zwembadje buiten staan spreken pedagogisch medewerkers met elkaar af
wie hier bij blijft.
29. Uitstapjes
Zorg voor veiligheid bij uitstapjes:
* zorg voor veilig vervoer
* geef het goede voorbeeld bij oversteken
* maak zonodig gebruik van een auto of fietsstoeltje als je met een kind op pad gaat

Laatste evaluatiedatum: 23-02-2017
Volgende evaluatiedatum: 23-02-2018
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