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Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang 

BANJER 

 
 

Veiligheidsbeleid 2018 kdv Banjer 

 
 

Inleiding  

Dit is het beleid van Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer omtrent veiligheid. 

Dit document is onderdeel van een proces waarbij continu wordt gekeken naar mogelijke 

kleine en grote risico’s en waar wij ons zelf als organisatie kunnen verbeteren. Dit document 

zal dan ook meebewegen met de behoeften en ontwikkeling van kdv & bso Banjer.  

 

Voor onze pedagogisch medewerkers (PM) is het van belang dat ze kritisch blijft kijken naar 

de locatie en met name naar de eigen groep en groepsruimte. De uiteindelijke 

verantwoordelijkheid voor dit beleid ligt bij de directie van kdv & bso Banjer, wij vragen 

echter wel aan de PM alert te blijven op veranderende maar ook mogelijk gevaarlijke 

situaties. Op deze manier proberen wij het beleid actueel te houden.  

Eventuele ongevallen dienen goed geregistreerd te worden zodat deze in de toekomst 

voorkomen kunnen worden. Ook hierin ligt een belangrijke taak voor de PM en leidinggevenden. 

Dit veiligheidsbeleid zal ook terug te vinden zijn op onze website zodat ouders en andere 

belangstellenden het kunnen inzien.  

Wij hebben ouders middels een nieuwsbrief op de hoogte gebracht van het feit dat er een 

veiligheid en gezondheidsbeleid is. Tevens zullen wij dit beleid jaarlijks met alle PM en de OC 

evalueren en bijstellen, indien nodig. De evaluatie zal worden genotuleerd zodat wij onze 

bevindingen altijd kunnen teruglezen. 

 

Missie 

Vanuit de wet IKK is onze missie kinderen op te vangen in een zo veilig en gezond mogelijke 

omgeving waar wij als PM en als leidinggevende verantwoordelijkheid voor dragen. Dit doen wij 

door kinderen af te schermen van grote risico’s, ze te leren omgaan met kleine risico’s en ze 

uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling. Dit laatste gaat soms gepaard met kleine 

risico’s die niet altijd te voorkomen zijn. Denk hierbij aan struikelen, vallen en botsen tegen 

een object of ander kind. Kinderen leren door te ervaren en wij bieden ze handvatten om 

hiermee om te gaan. Over bescherming is ook geen positieve ontwikkeling en daarom 

aanvaarden wij kleine risico’s zoals hierboven benoemd. 

Kinderen willen en moeten nu eenmaal ook kunnen klimmen, springen en rennen. Dit hoort nu 

eenmaal bij een gezonde fysieke ontwikkeling. 
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Het leren inschatten van risico’s is ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. Ze leren 

situaties inschatten en herkennen en vervolgens een juiste afweging te maken. Het nemen van 

kleine risico’s is goed voor effectief leren. Ze vergroten hiermee hun zelfvertrouwen en 

dagen zichzelf uit. Het omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op hun fysieke 

ontwikkeling maar ook op hun mentale en sociaalvaardige ontwikkeling.  

Kinderen die zelfverzekerd zijn kunnen vaak ook beter reageren wanneer er zich 

conflictsituaties voordoen. 

 

De regels waaraan kinderen zich moeten houden om de risico’s te verkleinen (bijv. niet binnen 

rennen, niet op sokken lopen maar op blote voeten of schoenen) worden dagelijks herhaalt 

wanneer wij binnen of buiten spelen op het terrein van Banjer, maar ook wanneer wij naar de 

speeltuin gaan die gelegen is in de buurt van ons dagverblijf. Zo leren wij de kinderen om te 

gaan met kleine risico’s (bijv. struikelen, vallen) en weten zij ook wat er van ze wordt 

verwacht en wat zij wel en niet mogen. Daarnaast is het aan ons professionals om de kans op 

grote risico’s te minimaliseren. Denk bijvoorbeeld aan vallen van grote hoogte. Dit zou kunnen 

gebeuren wanneer er een uitstapje wordt gemaakt naar een speeltuin. Het is dan heel 

belangrijk dat de PM aan de kinderen uitlegt dat je één voor één de trap van de glijbaan 

oploopt en niet achter elkaar aan, als je boven aan komt op je billen gaat zitten en vervolgens 

naar beneden glijdt. Of wanneer een kind wil gaan schommelen het kind goed moet gaan 

zitten, zich vast moet houden en niet te hoog de lucht in mag schommelen. Door de regels 

goed en duidelijk aan de kinderen uit te leggen, alert te zijn op alles wat er gebeurt en in te 

grijpen op het moment dat kinderen zich niet aan de regels houden, kun je valpartijen die 

grote gevolgen kunnen hebben voorkomen. 

 

Voorbeelden van grote risico’s op het gebied van fysieke veiligheid zijn bijvoorbeeld:  

Vallen van grote hoogte, verstikking, vergiftiging, verbranding en verdrinking. Deze risico’s 

komen verderop in het beleid ook aan de orde. 

 

Op het gebied van sociale veiligheid:  

Grensoverschrijdend gedrag van volwassenen en kinderen, kindermishandeling en vermissing.  

Om het risico op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren dienen alle medewerkers in 

bezit te zijn van een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.  

Daarnaast heerst er binnen Banjer een open bedrijfscultuur waarbij medewerkers elkaar over 

het algemeen ook durven aan te spreken. Wanneer dit niet zo is, wordt de directie erbij 

betrokken en zullen zij met de betrokken PM in gesprek gaan. 

 

Daarnaast hanteren wij het vier ogen principe waarbij er idealiter twee PM op de groep 

aanwezig zijn. Ook besteden wij aandacht aan de overdracht van waarden en normen aan 

kinderen. Ook zij moeten leren hoe zij met elkaar dienen om te gaan en wat wel en niet 

getolereerd wordt. Daarnaast leren wij de kinderen zelfredzaam te zijn en bijvoorbeeld ‘stop 

hou op, ik vind het niet leuk’ te zeggen. Wij ondersteunen de kinderen in het mondig zijn op 

het moment dat het nodig is.  
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Wat betreft kindermishandeling hebben wij een cursus ‘Meldcode’ gevolgd en bespreken wij 

de meldcode heel regelmatig waardoor het actueel blijft. Het is belangrijk dat wij alert 

blijven en signaleren en mogelijk melden. 

 

Vermissing is een risico waarbij waakzaamheid en alertheid heel belangrijk zijn. Dit geldt voor 

PM maar er ligt hier ook een taak voor ouders. Ouders dienen ook alert te zijn wanneer zij 

het dagverblijf betreden. Zij hebben de taak de voordeur goed te sluiten. Er hangt ook een 

kaartje op de voordeur met dit verzoek. 

Uiteraard hebben alle groepen ook traphekjes en lopen de kinderen niet zonder begeleiding 

op de gang. Op alle groepen zijn dag lijsten aanwezig waarop alle aanwezige kinderen bij 

binnenkomst worden vermeld, zo hebben wij in kaart welke kinderen er op de groep aanwezig 

zijn. Vermissing is een risico dat groter wordt wanneer wij buiten de muren van onze opvang 

verblijven. Wanneer een kind vermist blijkt hanteren wij het protocol ‘vermissing’. 

 

Preventie  

Voorkomen is beter dan genezen. Voor de veiligheid is het dan ook belangrijk dat iedereen 

haar bijdrage levert. Wanneer onveilige situaties worden opgemerkt is het van belang dat 

deze worden gemeld aan de leidinggevenden en vervolgens worden opgepakt c.q. opgelost. In 

overleg wordt dan gesproken wie welke actie onderneemt. Zo houden wij gezamenlijk het 

beleid actueel. Bij het opstellen van dit beleid zijn ook de PM en de OC betrokken en hebben 

op- en aanmerkingen kunnen plaatsen om dit beleid te optimaliseren. 

 

Ontruimingsoefening  

Ter bevordering van de veiligheid wordt bij alle locaties minimaal één keer in het jaar een 

ontruimingsoefening gehouden. Om voorbereid te zijn op noodsituaties dienen alle PM op de 

hoogte te zijn van de procedures en taken vanuit het calamiteitenplan. Voor de PM is 

informatie over het ontruimen te vinden in hun protocollenmap en op kantoor.  

Bedrijfshulpverleners (BHV’s) hebben nog extra verantwoordelijkheden, zij nemen de leiding 

in het geval van ontruiming en calamiteiten en zorgen ervoor dat het calamiteitenplan wordt 

nageleefd. Wanneer de directie aanwezig is, zijn zij degenen die deze taak op zich nemen en 

bij afwezigheid zal een van de BHV’ers dit doen. Na een ontruimingsoefening worden ouders 

bij het ophalen van hun kind geïnformeerd dat een ontruimingsoefening heeft plaats 

gevonden.  

 

Vier ogen principe 

Het is door de overheid verplicht gesteld om op het kdv een vier ogen principe te hanteren. 

De reden hiervan is de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen en te voorkomen dat een 

medewerker standaard alleen op een groep staat, zonder enig toezicht. Dat betekent dat we 

ervoor zorgen dat er in de meest ideale situatie twee PM op de groep staan, of wanneer er 

maar één PM op de groep aanwezig is (bijv. tijdens vakanties), een andere collega, ouder of 

directielid kan meekijken c.q. meeluisteren. De directie van Banjer is dagelijks aanwezig en 

bezoekt de verschillende groepen vaak meerdere keren per dag. Door middel van het vier 

ogen principe hopen wij grensoverschrijdend gedrag door een volwassenen (PM) te voorkomen. 
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EHBO bij kinderen 

Iedere PM binnen het kdv en de bso volgt jaarlijks een herhalingscursus ‘EHBO bij kinderen’. 

Daarnaast volgt een heel aantal PM ook jaarlijks een herhalingscursus BHV. 

 

Medewerkers  

Achterwacht 
Bij de bso komt het tijdens schoolvakanties wel eens voor dat een PM aan het eind van de dag 

alleen staat en dan kan er gebruik worden gemaakt van een achterwacht. De achterwacht is 

een persoon (directielid) die binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij calamiteiten. Binnen het 

kdv wordt zelden gebruik gemaakt van een achterwacht omdat daar altijd twee sluiters 

aanwezig zijn en een PM nooit als enige volwassenen in het pand aanwezig is. 

 

Richtlijnen voor medewerkers  
Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer heeft richtlijnen opgesteld voor haar PM 

om incidenten en calamiteiten te voorkomen. Deze zijn opgenomen in de huisregels.  
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Algemeen 

 

• Er mag geen speelmateriaal in de gang worden bewaard. De weg naar buiten moet vrij 

blijven i.v.m. mogelijke calamiteiten en/of ontruiming.  

• Buiten speelmateriaal moet in de schuur worden opgeborgen of buiten op het plein 

blijven staan en het binnenspeelgoed hoort op de groep. 

• Ouders die eten meegeven voor hun kind dat aan het eind van de dag door ons wordt 

gegeven, moet bij binnenkomst gelijk in de koeling worden gezet. Dit eten mag niet 

langer dan 30 minuten buiten de koeling zijn geweest. Middels onze informatiebrief 

‘Banjer Babbels’ die ca. 3 a 4 keer per jaar aan ouders wordt gemaild, maken wij dit 

kenbaar. Daarnaast wordt dit ook altijd aan ouders vertelt wanneer kinderen bij ons op 

de opvang starten. 

• Traphekjes moeten worden gesloten. Ook al pak je even ‘snel’ wat uit de keuken. Het 

traphekje van de keuken moet ook worden gesloten omdat kinderen niet zelfstandig de 

keuken mogen betreden. Ook al is er een collega aanwezig op de groep, er bestaat 

altijd de kans dat een kind in een onbewaakt moment van de groep af glipt en dat is 

niet wenselijk. 

• Jassen van PM moeten boven in de keuken aan de kapstok worden opgehangen en niet 

op de groep worden bewaard. 

• Alle bedjes en boxen zijn veilig en voldoen aan de nieuwste eisen die hieraan zijn 

gesteld. Daarnaast gebruiken wij passende matrassen en box kleden. Let erop dat de 

sloten altijd dicht zijn op het moment dat er een kind in ligt. 

• Er mogen geen schoonmaakemmers met inhoud op de groep of de gang blijven staan. Na 

gebruik moeten ze leeg en schoon in de schoonmaakkast worden gezet.  

• Tassen van PM moeten op een plek worden gezet waar de kinderen niet bij kunnen. Zet 

je tas dus hoog (bijv. bovenin de kast). Sigaretten, aanstekers moeten ook in deze tas 

worden opgeborgen zodat deze niet binnen handbereik van kinderen zijn. Hiermee 

voorkom je dat kinderen mogelijk een sigaret of medicijn van PM opeten en hiermee 

voorkom je de kans op een mogelijke vergiftiging (een van de grote risico’s). 

• Kinderwagens moeten weer door ouders mee naar huis worden genomen, deze mogen ze 

dus niet achterlaten. Als er al een wagen achterblijft moet deze op de groep staan en 

niet op de gang zodat de uitgang vrij blijft i.v.m. mogelijke calamiteiten en/of 

ontruiming. 

• Buiten of binnen materiaal dat stuk is moet -indient het nog gemaakt kan worden- 

apart worden gezet op kantoor. Als het niet meer gemaakt kan worden moet het gelijk 

worden weggegooid. Degene die het constateert, gooit het ook weg. Aan speelgoed dat 

stuk is kan een kind bezeren of verwonden (een van de kleine risico’s). 

• Schoonmaakmiddelen worden in de gangkast bewaard of op een plek op de groep waar 

de kinderen niet bij kunnen, bijvoorbeeld hoog in de kast. Denk eraan de sleutel van de 

gangkast op het haakje te hangen. Hiermee voorkom je de kans op vergiftiging door 

schoonmaakmiddelen (een van de grote risico’s). 

http://www.kdvbanjer.nl/


Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer, Ekelshoek 21, 1261 TT Blaricum. 

Tel. 035-5389081 Fax. 035-5330963 www.kdvbanjer.nl  KvK 32099332 Gooi en Eemland. 

 

 

• Wees bedachtzaam wanneer je thee of koffie mee de groep op neemt. Zet dit altijd op 

een veilige plek waarbij de kinderen niet kunnen komen. Laat nóóit zomaar hete thee of 

koffie op een plek staan die bereikbaar is voor kinderen. De gevolgen kunnen enorm 

zijn! Wanneer je bovenstaande regels in acht neemt voorkom je de kans op 

verbranding (een van de grote risico’s). 

• Wees ook alert wanneer je een mes of schaar op tafel legt. Zorg ervoor dat jij deze in 

je eigen zicht, naast of voor je neer legt, buiten het bereik van de kinderen. Een kind 

kan zichzelf of een ander kind hiermee verwonden (een van de ‘kleine’ risico’s). 

• Kinderen krijgen uitsluitend eten aangeboden dat is afgestemd op de leeftijd en 

ontwikkeling van het kind. Kinderen zitten aan tafel om te eten en te drinken. Dit 

gebeurt niet tijdens het spelen op de groep. 

• Zorg voor een goede persoonlijke hygiëne. Dit houdt in dat je handen altijd goed 

gewassen moeten zijn, zeker voor het bereiden van fruit en brood maar ook na hoesten 

of niezen in je hand. Dit betekent ook dat je nagels niet lang mogen zijn en bij 

voorkeur ook ongelakt. Opplak of andere nepnagels zijn niet toegestaan. 

• Denk bij het dragen van sieraden goed na over de mogelijke gevaren voor kinderen. 

Draag niet iets met kleine kraaltjes dat snel kapot kan gaan. Minimaliseer het gebruik 

van sieraden tijdens het werk. 

Hierin schuilt het gevaar dat kinderen erin kunnen stikken (een van de grote risico’s). 

Voor kinderen die met sieraden binnenkomen geldt dat je ze af doet en in de bak van 

het kind stopt om eventueel verstikkingsgevaar te voorkomen. 

• Er mag binnen op de groepen niet worden gerend, gefietst of gevoetbald. Dit om vallen, 

botsen e.d. te voorkomen (een van de kleine risico’s). Daarnaast laten de binnenruimtes 

dit qua ruimte ook niet toe. De buitenruimte laat dit wel toe.  

• Medicijnen worden in het daartoe bestemde kastje in de keuken boven bewaard of in 

de koelkast. Deze mogen niet binnen handbereik van de kinderen worden opgeborgen. 

Wanneer je bovenstaande regels toepast kun je hiermee de kans op vergiftiging 

voorkomen (een van de grote risico’s).  

• Speelgoed op de groepen moeten ook bestemd zijn voor de leeftijd kinderen dat daar 

wordt opgevangen. Wees alert dat er niet te klein speelgoed dat een gevaar kan 

opleveren (denk aan verstikking, een van de grote risico’s) op de groepen aanwezig is. 

• Kinderen moeten schoenen dragen of bij warm weer op blote voeten lopen. Sokken zijn 

veel te glad en dit werkt onnodig uitglijden in de hand (een van de kleine risico’s). 

• Zorg ervoor dat je weet welk kind zich waar begeeft. Wees er heel alert op dat je 

kind in de ruimte bij jou blijft en niet wegloopt naar een andere groepsruimte of zich 

wellicht zelfs buiten het dagverblijf begeeft. Het is belangrijk te weten waar 

kinderen zich begeven zodat wanneer een kind vermist wordt je dit gelijk kan 

signaleren (een van de grote risico’s). 

• Over de scharnier kant van de deur zit een veiligheidsstrip zodat er geen vingers 

beknelt kunnen komen (een van de kleine risico’s). Deze veiligheidsstrip wordt met 

regelmaat gecontroleerd op gebreken.  
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• Om alle radiatoren zit een omkasting zodat de kinderen niet bij de radiator kunnen 

komen. Hiermee voorkom je dat kinderen zich branden aan een te hete radiator. 

• Wanneer het winter is en het gesneeuwd heeft, moet het pad langs de parkeerplaatsen 

en naar de ingang sneeuwvrij worden gemaakt en er moet worden gestrooid tegen 

gladheid. Dit moet gelijk om 7.30 uur worden gedaan door een van de aanwezige PM. 

• Wij gebruiken alleen veiligheidsstopcontacten m.u.v. de verlengsnoeren. Wanneer wij 

verlengsnoeren gebruiken worden deze hoog opgeborgen zodat deze niet toegankelijk 

zijn voor de kinderen.  

• Uiteraard hanteren wij de meldcode kindermishandeling om misbruik te kunnen 

herkennen en signaleren maar ook de meldcode wanneer een collega of kind wordt 

verdacht van kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag vertoont. De 

beschrijving en werkwijze van deze meldcodes zijn gelezen door alle PM en beiden zijn 

terug te vinden in onze administratie en in de protocollenmap die op iedere groep 

aanwezig is (een van de grote risico’s op het gebied van sociale veiligheid). 

Daarnaast hebben wij een cursus Meldcode gevolgd en hebben wij regelmatig overleg 

over de meldcode om deze actueel te houden bij alle medewerkers. 
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Entree 

 

• In de entree ruimte zit een trap. Deze is afgesloten aan de onder en bovenkant met en 

traphekje. Deze dienen PM en ouders altijd goed af te sluiten. 

• De trap is voorzien van antislip en een leuning op twee verschillende hoogten. 

• De entree is geen speelruimte en speelgoed hoort hier dan ook niet thuis. Deze moet 

worden vrijgehouden i.v.m. mogelijke calamiteiten en/of ontruiming. 

• In de entree hangen schoenenbakken die fungeren als kapstok. Hierin kunnen ouders 

de jassen en tassen van kinderen opbergen. Deze worden regelmatig uitgezogen en 

schoongemaakt door de huishoudelijke hulp. Dit verkleint de kans op overdracht op 

hoofdluis. 

• De deur heeft een draaiknop i.p.v. klink zodat het voor kinderen tot 4 jaar heel erg 

lastig tot onmogelijk is deze zelfstandig open te maken. Op de deur hangt ook een 

waarschuwing waarmee wij ouders alert maken op het feit dat de deur goed gesloten 

moet zijn. Wanneer deze deur niet goed wordt gesloten wordt de kans op vermissing 

van een kind groter. Wij gaan ervan uit dat alle traphekjes gesloten zijn en de 

kinderen de groep niet af kunnen maar de risico’s te minimaliseren wijzen wij iedereen 

er op de voordeur goed te sluiten (een van de grote risico’s). 

• Al het glas in deuren en raamposten is veiligheidsglas. 

• De entree mag vanwege brandweervoorschriften niet worden geblokkeerd door 

kinderwagens e.d. 

• Kinderen mogen niet zonder begeleiding in de entree rondlopen. Zij moeten worden 

begeleid door een PM of ouder. 
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Groepsruimtes 

 

• Binnen op de vloer van de groepsruimtes ligt vaak speelgoed. De PM proberen dit onder 

controle te houden door speelgoed waarmee niet wordt gespeeld op te ruimen of dit de 

kinderen te laten opruimen. Hiermee voorkomen wij dat er kinderen onnodig struikelen 

over speelgoed (een van de kleine risico’s). 

• De looproute wordt zoveel mogelijk vrijgehouden. Speelkleden en grote speelmateriaal 

zoals een keukentje, tafel met stoeltjes e.d. worden om deze reden zoveel mogelijk 

aan de rand van de groepsruimte geplaatst. 

• Meubels en speelgoed worden regelmatig gecontroleerd op splinters, scheuren of 

andere mankementen. Wanneer er iets kapot is en niet meer kan worden gerepareerd 

moet het worden weggegooid om zo mogelijke verwondingen aan kapot speelgoed te 

voorkomen (een van de kleine risico’s). 

• De groepsruimte wordt bij voorkeur gezogen en gedweild wanneer de kinderen op bed 

liggen of zoals bij de kleutergroep, de kinderen aan tafel zitten met een puzzel of 

spelletje. Door te dweilen wanneer er geen kinderen aanwezig zijn op de groep, 

voorkom je dat kinderen onnodig uitglijden (een van de kleine risico’s). 

• Wanneer de kinderen aan tafel zitten, is er ook altijd een PM bij aanwezig. 

• Een PM laat kinderen nooit alleen op de groepsruimte achter. Wanneer een PM alleen 

op een groep staat en even naar de keuken of toilet moet, wordt een directielid of 

collega van een andere groep waar wel twee PM aanwezig zijn, gevraagd even de groep 

over te nemen. 

• De PM zijn er alert op dat kinderen die kunnen klauteren niet op de tafel gaan zitten 

of op bank gaan staan. De kans op vallen van bank of tafel wordt hiermee verkleint. 

• Net als speelgoed worden ook knuffels (wanneer deze aanwezig zijn op de groep) 

regelmatig gecontroleerd op bijv. loszittende stiksels. Als hetgeen dat stuk is niet 

meer is te maken wordt het gelijk weggegooid. 

• Speelgoed dat kwetsbaar is (thema materiaal) of uit meerdere kleine onderdelen 

bestaat (spelletjes) wordt onder begeleiding van een PM alleen aan tafel gebruikt. 

• Spelletjes en speelgoed worden na gebruik opgeruimd. Om de kinderen hierin te 

stimuleren wordt het ‘opruimlied’ aangezet. Kinderen worden uiteraard wel begeleid in 

het opruimen wanneer zij daar zelf moeite mee hebben. 

• Schoonmaakmiddelen die dagelijks worden gebruikt worden hoog in de kast gezet. 

Overige schoonmaakmiddelen en voorraad worden in de gangkast gezet die vervolgens 

wordt afgesloten d.m.v. een sleutel. Deze sleutel hangt hoog aan een spijker. Hiermee 

voorkom je de kans op vergiftiging (een van de grote risico’s). 

Mocht een kind onverhoopt toch schoonmaakmiddel binnenkrijgen zullen wij allereerst 

de gifwijzer raadplegen en vervolgens de huisarts bellen.  

• Wanneer er de op babygroep een baby in de schommel ligt of bouncer zit, is er altijd 

een PM die toezicht houdt. Er zijn ook regels die beschrijven hoe lang een kind in de 

schommel of bouncer mag op een dag. 

• Baby’s die al kunnen draaien mogen niet meer in een kinderwagen liggen. Wanneer zij 

kunnen draaien zouden zij uit de bak van de kinderwagen kunnen vallen (een van de 

grote risico’s). 
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• De PM letten wanneer zij een baby in de box hebben gelegd, bij het sluiten van het 

hekje goed op dat er geen vingertjes tussen zitten en dat de box goed dicht is en in 

het slot zit. 

• Check regelmatig spenen (ook flesspenen) op ontbrekende of loszittende stukjes. 

Wanneer dit wordt geconstateerd vragen wij ouders een nieuw speen mee te nemen 

anders zou een kind kunnen stikken (een van de grote risico’s). 

 

 

Keukens  

 

• Het traphekje naar de keuken beneden moet wanneer er niemand in aanwezig is, dicht 

zijn.  

• Kinderen mogen niet zelfstandig zonder aanwezigheid van een PM de keuken betreden. 

• Apparaten als de waterkoker, koffiezetapparaat, staan hoog op het aanrecht en tegen 

de muur aan geplaatst. De snoeren moeten ook zoveel mogelijk achter de apparaten 

worden opgeborgen. 

• Schoonmaakmiddelen moeten boven in het kastje worden opgeborgen en niet laag op 

hoogte van de kinderen. Wanneer kinderen toegang kunnen hebben tot 

schoonmaakmiddelen zouden zij dit kunnen binnenkrijgen en dan kan een kind een 

vergiftiging oplopen (een van de grote risico’s). 

• Temperatuur van alle koelkasten (keuken beneden, babygroep, keuken boven) wordt 

wekelijks bijgehouden op een lijst. Deze moet tussen de 3-7 graden zijn. Als wij 

constateren dat de temperatuur te hoog of te laag is, wordt dit aangepast in de 

koelkast. Wanneer er borstvoeding in de koeling op de babygroep staat is de ideale 

koelkasttemperatuur rond de 4 graden. 
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Slaapruimtes 

 

• Er zijn vier slaapruimtes binnen ons kinderdagverblijf. Twee slaapkamers bij de baby’s, 

in de gang beneden en aan het eind van de gang aan de kant van de buitenruimte. 

• De baby’s hebben een eigen slaapkamer die verdeeld is in twee naastgelegen ruimtes. 

Een ruimte grenst aan de buitenspeelruimte en hier staan de ramen standaard op 

luchtstand, ook ’s nachts. De naastgelegen ruimte heeft een ventilatiesysteem maar de 

tussendeur die de twee ruimtes van elkaar scheidt staat ook regelmatig open zodat 

het kan doorluchten.  

• Baby’s mogen alleen worden ingebakerd wanneer ouders daar schriftelijke 

toestemming voor hebben gegeven en uitleg hebben geven over hoe dit moet gebeuren. 

Ouders geven toestemming middels de intakelijst. 

• Baby’s mogen uitsluitend op de buik slapen wanneer ouders hier schriftelijke 

toestemming voor hebben gegeven. Dit wordt gedaan middels de intakelijst. Wanneer 

een baby op de buik mag slapen wordt er een speciale, ademende hoes om het matras 

gedaan die specifiek is ontwikkeld voor buikslapers. 

• De kinderen hebben iedere dag een eigen bedje of krijgen een eigen bedje toegewezen 

voor de dagen dat het aanwezig is. Het beddengoed wordt dagelijks door onze 

huishoudelijke hulp verschoont en wanneer een kind een vast bedje heeft, eens in de 

week. 

• Baby’s en dreumesen worden in bed gelegd met een passende slaapzak aan. Deze gaan 

in het bakje van het kind en worden eind van de week gewassen. Afhankelijk van de 

temperatuur krijgen de kinderen een slaapzak met korte of lange mouwen. 

• Kinderen die in een buiten bed slapen krijgen een speciale slaapzak aan die beter 

bestand is tegen kou. Het buitenslapen vindt uitsluitend plaats na overleg met de 

ouder van het kind. 

• De PM controleren altijd of het bedje en/of box goed gesloten is en dragen er zorg 

voor dat er geen vingers tussen het hekje en het bedje/box komen. Wanneer een 

bedje niet goed is gesloten zou het zo kunnen zijn dat een kind uit het bedje valt (een 

van de grote risico’s). 

• Als een kind wakker is geworden halen wij het zo snel mogelijk uit bed zodat het geen 

andere kinderen wakker maakt en alle kinderen goed kunnen rusten. 

• De PM werpt regelmatig een blik in de slaapkamer om te kijken of alles goed gaat. 

• De PM van de babygroep hebben informatie in de groepsmap over hoe zij de kans op 

wiegendood kunnen minimaliseren. Zij weten wat mogelijke risico’s kunnen zijn en hoe 

zij baby’s op zo’n veilig mogelijke manier kunnen laten slapen (een van de grote 

risico’s).  

• In de slaapkamer van de dreumes op de gang en in de grote slaapkamer beneden, staat 

een babyfoon zodat wij kunnen horen of er kinderen wakker zijn of huilen. 

• Wanneer de baby’s en dreumesen naar bed gaan, gaat hun kleding in hun eigen bakje.  

• In de slaapkamers zijn geen gordijnen aanwezig. 

• Kinderen slapen uitsluitend in bed of op rustbedjes. Baby’s slapen incidenteel in de box 

bijvoorbeeld wanneer zij al in liggen spelen en vervolgens in slaap vallen. Afhankelijk 

van de drukte c.q. lawaai op de groep laten wij het kindje in de box liggen. 
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• Kinderen mogen uitsluitend een klein knuffeltje mee wanneer dat het geen gevaar 

tijdens het slapen oplevert.  

• De radiatoren staan standaard dicht gedraaid op de slaapkamers (uitzondering hierop 

is heel koud weer), zeker wanneer de kinderen op bed liggen. Bij heel koud weer zetten 

wij de radiatoren ’s ochtends soms open en draaien wij deze weer dicht wanneer de 

kinderen naar bed toe gaan. Ramen staan standaard op luchtstand, ook ’s nachts (tenzij 

het te koud is waardoor de temperatuur op de slaapkamers te laag wordt). 

• Er zijn twee CO2 meters aanwezig die rouleren binnen de verschillende slaapruimtes 

zodat wij een beeld krijgen van de CO2 waardes. Deze zijn ook een periode van 

maanden door ons geregistreerd om een goed beeld te kunnen krijgen van de waardes. 

Bij de CO2 meters hangt een beschrijving die aangeeft hoe hoog de waardes mogen 

zijn.  

• Kinderen mogen geen kapotte speen mee naar bed. Deze moet helemaal gaaf en intact 

zijn. Spenen waar een stukje af is, worden gelijk weggegooid. Dit in verband met 

verstikkingsgevaar (een van de grote risico’s). 

• In de grote slaapkamer beneden is, wanneer er kinderen op rustbedjes liggen, altijd 

een slaapwacht aanwezig. Om deze reden staat er dan ook een babyfoon aan zodat een 

andere collega altijd mee kan luisteren. 

 

 

Verschoonruimte/commode 

 

• Wanneer een kind op de commode ligt staat er altijd een PM naast zodat het kind niet 

van het aankleedkussen kan afvallen (een van de grote risico’s). 

• De PM houdt tijdens het verschonen contact met het kind, zodat zij kan inspelen op 

onverwachte bewegingen. Ook houdt zij oogcontact en praat ze tegen het kind. 

• Er zit een trap in de commode die wordt gebruikt zodat kinderen zelf de commode op 

kunnen klimmen. Dit geeft de kinderen zelfvertrouwen en ze zijn vaak trots en het 

ontlast tevens de rug van de PM. Begeleid het kind wel tijdens het lopen op het 

trappetje. 

• De PM moet er alert op zijn dat de kinderen niet zelfstandig de trap uit de commode 

trekken. Ze zouden dan op de commode kunnen klimmen terwijl er geen PM naast staat. 

• De PM zorgt ervoor dat alles wat zij nodig heeft aanwezig is op de commode op het 

moment dat zij gaat verschonen. 

• Het deurtje van de commode kan op slot als de PM dat wil maar soms laten zij de 

kinderen zelf een luier pakken en dan is het deurtje open. Om deze reden mogen hier 

sowieso geen gevaarlijke stoffen of materialen worden bewaard. 

• Wanneer een kind getemperatuurd moet worden gebeurd dit ook op de commode. Er 

zijn thermometer hoesjes aanwezig die na gebruik gelijk moeten worden weggegooid. 

• Voor het gebruik van (sudo)crème wordt een handschoen of een tissue gebruikt om 

deze aan te brengen. Het kan ook met schone handen maar het is hygiënischer voor 

zowel het kind als de PM om dit met tissue of handschoen te doen. 
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Bergruimte/schoonmaakkast 

 

• Deze deur is altijd op slot, tenzij iemand iets uit de schoonmaakkast pakt.  

• De sleutel van deze deur hangt altijd hoog op het spijkertje, daar waar kinderen niet 

zelf bij kunnen. 

• Kinderen hebben geen toegang tot deze kast. Zij hebben hier ook niets te zoeken. 

Door kinderen geen toegang te verlenen voorkom je de kans op mogelijke vergiftiging 

(een van de grote risico’s). 

 

 

Douche in de gang beneden 

 

• Deze wordt wekelijks door de huishoudelijke hulp een minuut of 10 aangezet om ervoor 

te zorgen dat er zich niet te lang stilstaand water ophoopt. De douche wordt maar 

heel sporadisch gebruikt. 

• Zorg ervoor dat er een handdoek klaarligt om het kind af te drogen. Zo hoeft een het 

kind niet onnodig koud te krijgen. 

• Wanneer kinderen helemaal onder de ontlasting of braaksel zitten kunnen wij kinderen 

lekker schoonwassen onder de douche. Het is dan belangrijk goed op te letten dat 

kinderen niet uitglijden. 

• Er is een thermostaatkraan aanwezig in de douche waarmee de temperatuur van het 

water af te stellen is. Deze staat standaard ingesteld op een temperatuur van 36 

graden. Zo voorkom je dat een kind onder een te hete douche komt te staan en 

verbrand (een van de grote risico’s). 

• Kinderen betreden de douche nooit zelfstandig maar altijd onder begeleiding van een 

PM. Door deze maatregelen sluiten wij een risico op verbranding uit (een van de grote 

risico’s). 
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Buitenruimte 

 

• Onze buitenruimte is opgedeeld in twee ruimten. Een kant is bestemd voor de baby,  

dreumes en peutergroep en de andere kant is bestemd voor de kleutergroep. Wij 

splitsen deze ruimten op zodat de kleuters lekker kunnen rennen en fietsen zonder dat 

zij gevaar opleveren voor de jongere kinderen. De PM moeten zich buiten ook 

strategisch opstellen zodat er goed overzicht is op de kinderen die buiten aan het 

spelen zijn. 

• Er zijn geen grote of hoge speeltoestellen (denk aan schommels, klimtoestellen) 

aanwezig om de kans op vallen van grote hoogte te voorkomen.  

• De buitenruimte wordt regelmatig gecontroleerd op oneffenheden. Wanneer deze 

worden geconstateerd wordt het gemaakt. 

• Als het heeft geregend wordt het materiaal dat buiten staat eerst drooggemaakt 

zodat kinderen niet onnodig nat worden of uitglijden (een van de kleine risico’s). 

• De PM maken de kinderen erop attent dat zij heel goed moeten uitkijken waar zij 

rennen, fietsen of ballen zodat zij niet tegen andere kinderen of speelmateriaal 

aanbotsen (een van de kleine risico’s).  

Wanneer dit mis dreigt te gaan zal de PM ingrijpen en de kinderen nogmaals de regels 

uitleggen. 

• Het losse speelgoed op het plein wordt zoveel mogelijk opgeruimd zodat het geen 

obstakel vormt voor spelende kinderen. 

• Omdat de kinderen alleen buiten mogen rennen is de kans dat zij struikelen of botsen 

groter dan binnen (een van de kleine risico’s). Mocht zich een ongevalletje voordoen en 

er letsel ontstaan bij een kind of meerdere kinderen, wordt er altijd een ongevallen 

registratieformulier ingevuld zodat inzichtelijk wordt waar en wanneer het mis gaat.  

Hier kunnen wij alleen maar van leren en onze conclusies uit trekken. Eind van het jaar 

wordt er een ongevallen verslag gepubliceerd aan alle ouders. 

• Bij mooi, warm weer zetten wij vaak zwembadjes op. Hierin gaat een kleine laag water. 

De PM moet permanent bij het badje zitten, de kinderen mogen onder geen beding 

zonder toezicht worden gelaten. Hiermee voorkom je dat kinderen kunnen verdrinken 

(een van de grote risico’s). 

• De badjes worden minimaal een keer per dag geleegd en zo nodig twee keer per dag 

zodat er geen vervuild water in de badjes zit. In de zomer volgen wij het protocol 

‘zwembadjes/zomer’ waarin dit onder meer vermeld staat. 

• De zandbak wordt voordat er kinderen in gaan spelen gecontroleerd op viezigheid. 

Wanneer dit in de zandbak zit wordt het uiteraard er uitgehaald en weggegooid. 

Overigens zitten er wel netten of een deksel dat water doorlaat over de zandbak heen. 

• Wanneer de volle zon op de zandbakken staat, zullen wij deze rond dat tijdstip mijden 

zodat kinderen niet te veel worden blootgesteld aan de volle zon. Wij willen voorkomen 

dat kinderen verbranden (een van de grote risico’s). 
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• Er wordt zomers niet buitengespeelt op het heetst van de dag tussen 12 en 15 uur. 

Kinderen zouden oververhit kunnen raken. 

• Kinderen moeten regelmatig (om de twee uur) zorgvuldig worden ingesmeerd met 

zonnebrand crème (minimaal factoor 30). 

• Het speelterrein is afgesloten en kinderen kunnen dus niet door de hekken naar buiten. 

• De hekken zijn dusdanig hoog dat kinderen hier niet overheen kunnen klimmen. 

• De heggen om de tuin heen zijn en de rest van de beplanting zijn ongevaarlijk voor 

kinderen. 
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Uitstapjes 

 

• Wanneer de PM een uitstapje maken naar bijvoorbeeld de achterliggende speeltuin, 

hanteren zij de LKR. 

• De PM zorgt ervoor altijd een mobiele telefoon mee te nemen zodat zij bereikbaar is 

en zelf kan bellen. 

• Wanneer wij een uitstapje inplannen buiten het pand van Banjer, gaan er altijd 

minimaal twee PM mee met de kinderen. 

• De PM zorgt ervoor dat zij altijd een EHBO-pakketje meeneemt. 

• Kinderen worden vervoerd per bakfiets, auto of lopend. Dit hangt bijvoorbeeld af van 

afstand naar de locatie waar wij naar toe gaan, het weer of het aantal kinderen. 

• Wij dragen er zorg voor dat kinderen op de juiste wijze worden vervoerd in de auto. 

Dit wil zeggen in een autostoel of stoelverhoger. 

• Wanneer wij het pand verlaten zorgen wij ervoor dat de kinderen een rood hesje aan 

hebben met daarop de naam van onze opvang en het telefoonnummer waarop wij te 

bereiken zijn. 

• Wanneer de PM’s het pand verlaten met de kinderen, melden zij bij de directie en/of 

collega’s waar zij naar toe gaan en hoe laat zij verwachten terug te zijn. 

• Er wordt ook verteld aan de kinderen wat zij gaan doen en wat er van ze wordt 

verwacht. De regels worden nog even doorgesproken met de kinderen. 

• Wanneer wij ergens lopend naar toe gaan met de kinderen wordt er een looplijn 

gebruikt waaraan de kinderen zich vasthouden. Tijdens het lopen legt de PM ook de 

verkeersregels uit. Er zal altijd een PM voor en een achter de lijn kinderen lopen, 

waardoor er goed overzicht is. Door al deze maatregelen verkleinen wij de kans op een 

mogelijke vermissing (een van de grote risico’s).  

• Er is ook een protocol ‘vermissing van een kind’. Dit protocol wordt geraadpleegd 

wanneer een kind wordt vermist. Hierin worden de verschillende stappen besproken die 

moeten worden doorlopen. 
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