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1. Inleiding:
Hier voor u ligt het veiligheids- en gezondheidsbeleid van kinderdagverblijf Top4Kids. Dit
beleid is gericht op de voornaamste risico’s met grote gevolgen en het risico op
grensoverschrijdend gedrag. Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt
worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich
voordoet. Daarnaast staat erin beschreven hoe wij handelen als pedagogisch medewerkers
en de kinderen leren omgaan met kleine risico’s. Het zijn leermomenten die zij ook thuis
kunnen toepassen.
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 continue geactualiseerd en bijgewerkt. 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. We kunnen met
dit plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan.
Het gezondheids- en veiligheidsbeleid wordt bij indiensttreding verstrekt aan de pedagogisch
medewerkers, zodat deze ten alle tijden op de hoogte zijn. Het beleid leidt tot meer
bewustwording van mogelijke risico’s en het voeren van een goed beleid op grote risico’s.
Daarnaast leidt het tevens tot het gesprek hierover tussen de kinderopvangorganisatie en de
oudercommissie, en tussen de kinderopvangorganisatie en de toezichthouder van de GGD.
Alle medewerkers tekenen een verklaring waarin staat dat ze op de hoogte zijn van het
beleid en hiernaar handelen.
Dit veiligheid- en gezondheidsbeleid is voor ouders/verzorgers digitaal in te zien op de
website van Top4Kids. Daarnaast is er voor de pedagogisch medewerkers en stagiaires een
beleidsmap in het kantoor aanwezig. In deze beleidsmap zijn alle protocollen van Top4Kids
verzameld die ze kunnen raadplegen voor hulp.
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.

1.1 Groep 1 en groep 2
Vanaf januari 2020 start Top4Kids een tweede groep. Om de risico’s te verduidelijken
spreken we in dit beleid over groep 1 en groep 2. Groep 1 is de ruimte die aan de
buitenspeelplaats grenst en groep 2 is de ruimte die aan de stoepkant grenst.
Het grootste risico wat wij op groep 2 hebben is dat er een deur direct aan de stoep grenst.
Deze deur is ten alle tijden op slot en dient alleen te gebruiken als evacuatiedeur. Deze deur
is voorzien van een etiket waarop staat dat het geen ingang is en dat de ingang via de
speelplaats is te bereiken. Daarnaast is de deur voorzien van een Deuralarm. Dit apparaat
maakt lawaai op het moment dat de deur wordt open gemaakt. Op deze manier wordt de
pedagogisch medewerker op tijd gealarmeerd en zullen er geen gevaarlijke situaties
ontstaan.
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Veiligheidsbeleid
2 Inleiding
Het veiligheidsverslag is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er
binnen het kinderdagverblijf 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, worden 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.
2.1 Grote risico’s en maatregelen algemeen
Het doel van het beleid is om grote risico’s te benoemen en aan te geven welke maatregelen
we hebben genomen om incidenten te beperken of te voorkomen. Hieronder hebben we voor
ons de belangrijkste grote risico’s beschreven. Tevens hebben we erbij beschreven, wat wij
eraan doen om dit risico te voorkomen en hoe wij handelen als zich onverhoopt een ongeval
of ongewenste situatie voordoet.
Kind komt met vingers tussen de deur
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidsstrips, dit geldt voor beide
kanten van de deuren in ruimtes waar kinderen komen. Deze worden ieder kwartaal
gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze vervangen.
Kind komt in aanraking met elektriciteit
De stopcontacten zijn niet binnen handbereik van de kinderen. Alle stopcontacten zijn
geaard en zijn kind veilig. 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.
Struikelen en uitglijden
Om te voorkomen dat kinderen, pedagogisch medewerkers of ouders struikelen of uitglijden
zorgen we ervoor dat er een open speelruimte is gecreëerd waarbij vaste meubels niet in het
looppad worden geplaatst. We maken op de groep wel gebruik van speelkleden, deze
worden zo neergelegd dat er geen sprake kan zijn van hinder in het looppad. Natte plekken
op de vloer worden direct drooggemaakt en speelgoed dat niet gebruikt wordt moet worden
opgeruimd.
Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair
Wij blijven het kinderdagverblijf controleren 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.
Kind valt door glazen ruit
Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn gemaakt van veiligheidsglas.
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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.
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
dat de tassen van de medewerkers buiten het bereik van kinderen worden opgeborgen in
een kast in het kantoor. Ouders worden erop geattendeerd hun tassen niet zonder toezicht
op de groep te mogen zetten.
Ruimtes waar kinderen geen toegang toe hebben, zoals: opbergruimte, de wasruimte en
kantoor, zijn indien mogelijk afgesloten.
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een geldig EHBO-diploma, zij weten hoe te
handelen, wanneer een van de bovenstaande situaties zich voordoet. In het kantoor hangt
een Gifwijzer. Deze kunnen de medewerkers altijd in zien. Op deze Gifwijzer staat hoe er
moet worden gehandeld in geval van vergiftiging.
Kind wordt vermist
Het grootste risico dat een kind vermist wordt is tijdens breng- en haalmomenten. We zorgen
ervoor dat kinderen altijd onder toezicht buiten zijn, de deuren en hekken van de
buitenruimte zijn ook gesloten. Ook zijn er afspraken gemaakt met de ouders of verzorgers
wie de kinderen ophalen. Zonder de nadrukkelijke toestemming van de ouders wordt een
kind nooit aan een ander persoon (dan is afgesproken) meegegeven. Kennen wij de persoon
niet die het kind op komt halen, dan willen we eerst een recente foto ontvangen van de
ouders of verzorgers. Daarnaast zorgen we ervoor dat er volgens de wettelijke eis voldoende
pedagogisch medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden. De kindaantallen worden in de
Calamiteitenmap goed bijgehouden. Hierdoor is er inzichtelijk welke kinderen er zijn of
eventueel vermist zou zijn geraakt.
Een kind verbrandt zichzelf
De waterkoker, koffiezetapparaat en de flessenwarmer staan altijd achterin op het aanrecht.
Hete dranken worden uitsluitend aan tafel gedronken en we zorgen dat de hete dranken ten
alle tijden buiten bereik van kinderen staan. Er worden geen hete dranken gedronken als er
kinderen op schoot zitten. Thee wordt altijd gemengd met koud water.
Wanneer kinderen een bekertje thee willen, zorgen we dat dit lauw/warm water is en nooit
gekookt water.
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2.1 Grote risico’s en maatregelen per ruimte
Entree:
Hieronder beschrijven wij de veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met
betrekking tot de ingang/entree van het kinderdagverblijf.
Kind speelt zonder toezicht in de hal
Doordat wij met het Opendeurenbeleid (dit is een pedagogische methode waarbij kinderen
structureel de gelegenheid krijgen om buiten de eigen groepsruimte met kinderen van een
andere groep te spelen) gaan werken gaat de hal veel meer gebruikt worden door de
kinderen en de pedagogisch medewerkers. De kinderen zijn altijd met het toezicht van een
pedagogisch medewerker in de hal aan het spelen. Het Opendeuren beleid zullen wij alleen
toepassen mits de groep en de groepsdrukte dit toelaat. In ons Pedagogisch beleidsplan
staat dit beleid verder uitgelegd.
Er komt een ongenodigde gast binnen via de hoofdingang
Dit risico wordt voorkomen doordat de hoofdingang afgesloten is tussen 9:00 en 17:00 uur
en doordat de deur alleen tussendoor wordt geopend door de pedagogisch medewerkers om
ouders/verzorgers binnen te laten.
Kind valt buiten door gladheid
We verkleinen dit risico doordat we als er buiten sprake is van gladheid er voor de entree
gestrooid wordt met strooimateriaal (zout). Bij sneeuw wordt deze weggeveegd met een
bezem en daarna wordt er gestrooid. Dit wordt gedaan door degene die het eerst aanwezig
is op de locatie.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Alle lampen zijn beveiligd en met de kinderen is afgesproken dat we binnen niet gooien met
voorwerpen.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerkers zetten hun tas altijd in het kantoor, hier kunnen kinderen niet
komen. Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Er geldt een rookverbod in het gehele pand. Er wordt nooit gerookt waar de kinderen bij zijn
of in het zicht veld van de kinderen. Het is voor pedagogisch medewerkers enkel toegestaan
te roken in hun pauze of voor of na werktijd.
Kind stikt door kleine voorwerpen in de mond
Dit risico proberen we te voorkomen door middel van de onderstaande punten:
• Kinderen onder het jaar mogen geen haarspeldje in
• We bergen kleine voorwerpen op in afgesloten bakjes
• We controleren altijd de vloeren op kleine voorwerpen
• Voordat de kinderen op de grond gaan spelen, kruipen en kijken we zelf of er geen kleine
voorwerpen liggen
Kind bezeert zich in de grote houten speelauto
Een extern bedrijf heeft de auto gekeurd en geconstateerd dat de auto laag genoeg is voor
de doelgroep. De afspraak met de kinderen is dat ze er niet op mogen staan en via de juiste
weg de auto in- en uitklimmen. De pedagogische medewerkers zijn ook in de hal aanwezig
zodra de kinderen hier spelen en zullen de kinderen erop wijzen zodra ze hier risicovol mee
omgaan. We vragen de kinderen dan bijvoorbeeld om op een correcte manier in- of uit de
auto te klimmen.
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Kind pakt zelf materiaal uit de knutselkast en bezeert zich
In deze kast zijn verschillende knutselspullen opgeborgen. Deze kast is op slot, waardoor het
risico wordt verkleind dat kinderen zelf bij de knutselmaterialen kunnen. Er worden geen
scherpe knutselmaterialen in de kast op geborgen.
Kind struikelt over een verkeerd gestalde kinderwagen etc.
Kinderwagens worden in het voorste deel van de hal gestald. Met ouders wordt afgestemd
dat deze zo worden neergezet dat ze zo min mogelijk overlast geven in de ruimte. Daarbij
moet goed gelet worden dat de ingang niet belemmerd wordt. Op deze manier zal een kind
er niet tegen aan lopen.
Het voorste deel van de hal wordt door middel van een tussendeur dichtgedaan. Ouders
weten dit en het staat ook aangegeven op de deur.
Kind struikelt over sjaal
We verkleinen dit risico doordat de jassen, sjaal en dergelijken worden opgeborgen in
luizenzakken. Hierdoor kan er niet over worden gestruikeld. Daarnaast zijn de
kapstokhaakjes hoog en rond, waardoor de kinderen zich er niet aan kunnen bezeren.
Kind loopt weg door zelf de deuren naar de hal te openen
Dit risico is laag omdat de deuren in de hal behalve tijdens de Opendeuren momenten zijn
gesloten. Ook zijn de klinken naar de hal hoog bevestigd, zodat de kinderen deze niet zelf
kunnen openen.
Opbergruimte:
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 de 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 keukens van het
kinderverblijf. De keukens zijn in de groepsruimtes gevestigd. Alle medewerkers beschikken
over een EHBO en BHV-diploma, hierdoor weten pedagogisch medewerkers hoe te
handelen bij verbranding.
Kind bezeert zich door zelf gepakt materiaal uit een keukenkastje
Dit risico is klein aangezien alle keukenkastjes zijn voorzien van veiligheidshaakjes. Op deze
manier kunnen de kinderen de kastjes niet zelf open maken.
Kind verbrand zich aan de waterkoker/koffiezetapparaat/flessenwarmer/magnetron
Dit risico is klein aangezien de waterkoker, koffiezetapparaat en de flessenwarmer altijd
achterin op het aanrecht staan. De combimagnetron staat hoog op een plank. Hierdoor
kunnen de kinderen er niet bij. Daarnaast letten we erop dat de snoeren van de apparaten
niet binnen handbereik zijn, waardoor de kinderen niet aan de snoeren kunnen trekken.
Kind stikt door tijdens het spelen te eet
Kinderen krijgen enkel eten aangeboden wat past bij de ontwikkeling van het kind. Kinderen
eten en drinken uitsluitend zittend aan tafel en niet tijdens spelen of lopen etc. Daarnaast
wordt er rekening gehouden met de allergieën van de kinderen om een allergische reactie te
voorkomen.
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Kind bezeert zich aan mes omdat de tafel te vroeg was gedekt
De tafel wordt pas gedekt als de pedagogisch medewerker aan tafel zit. Zo worden de
kinderen niet blootgesteld aan gevaarlijke situaties zoals een mes dat binnen hand bereik ligt
terwijl er geen toezicht is van een pedagogisch medewerker. Daarnaast liggen er alleen
smeermessen en geen scherpe messen tijdens het eten op de tafel.
De groepsruimtes:
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s
en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de groepsruimtes.
Kind loopt weg door buitendeur in groep 2
Het grootste risico wat wij op groep 2 hebben is dat er een buitendeur direct aan de stoep
grenst. Deze deur is ten alle tijden op slot en dient alleen te gebruiken als evacuatiedeur.
Deze deur is voorzien van een etiket waarop staat dat het geen ingang is en dat de ingang
via de speelplaats is te bereiken. Daarnaast is de deur voorzien van een Deuralarm. Dit
apparaat maakt lawaai op het moment dat de deur wordt open gemaakt. Op deze manier
wordt de pedagogisch medewerker op tijd gealarmeerd en zullen er geen gevaarlijke
situaties ontstaan.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd in het kantoor, hier kunnen kinderen niet
komen. Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren. Zodra
ouders dit wel doen wordt hun vriendelijk gevraagd hun tas buiten bereik van de kinderen te
plaatsen. Door deze acties toe te passen voorkomen we dat een kind sigaretten of medicatie
uit een tas pakt.
Er geldt een rookverbod in het gehele pand. Er wordt nooit gerookt waar de kinderen bij zijn
of in het zicht veld van de kinderen. Het is voor pedagogisch medewerkers enkel toegestaan
te roken in hun pauze of voor of na werktijd.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Dit risico is minimaal aangezien alle lampen zijn beveiligd en met de kinderen is afgesproken
dat we binnen niet gooien met voorwerpen.
Kind klimt uit de hoge box door op speelgoed te gaan staan
Wanneer een baby zich optrekt tot staan in de box, wordt er geen speelgoed in de box gezet
waar de baby op zou kunnen klimmen en vervolgens door over de rand van de box zou
kunnen vallen. Oudere kinderen die uit de box zouden kunnen klimmen, mogen er niet in.
Kind krijgt speelgoed op hoofd in de grondbox
Op groep 1, hebben we een ruime grondbox. De jongere kinderen kunnen hier veilig en vrij
in spelen en ontdekken. Hierbij wordt er op gelet dat oudere kinderen geen speelgoed wat
niet voor het jongere kind bedoeld is in de grondbox doen. Zodra de pedagogisch
medewerker ziet dat een kind dit wil gaan doen, word het oudere kind gecorrigeerd om dit
niet te doen. Op deze manier verkleinen we het risico dat het jongere kind in de box geen
speelgoed op het hoofd krijgt.
Kind valt uit wipstoel
We verkleinen het risico dat een kind uit de wipstoel valt, door er op te letten dat ten alle
tijden de riempjes dicht zijn en dat het kind niet te bewegelijk of te zwaar is. Dit doen we
zodat het zichtzelf er eventueel niet uit zou kunnen draaien.
Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
Kinderen mogen alleen onder begeleiding de stoel in- en uitklimmen. We laten kinderen nooit
zonder toezicht in een kinderstoel. Op deze manier verkleinen we het risico op vallen.
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Kind valt uit de (kinder)stoel
We zetten de beweeglijke kinderen naast de pedagogisch medewerker, zodat zij hen goed in
de gaten kunnen houden. Tevens zetten we de beweeglijke kinderen in een stoel met een
afgesloten tuigje. Door dit toe te passen verkleinen we het risico op vallen.
Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
Dit risico verkleinen we door de kinderstoelen verder van de tafel te plaatsen. Wanneer
andere kinderen vrijspelen, blijft de pedagogisch medewerker altijd bij het kind zodat de stoel
bijv. niet omgeduwd kan worden. Wanneer de pedagogisch medewerkers in deze situatie
moeten gaan lopen, wordt het kind eerst uit de kinderstoel gehaald.
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Dit risico verkleinen we door de zwaarste dingen onder in de kast te plaatsen en indien
mogelijk en nodig verankeren we de kast aan de muur. Daarnaast hebben we de afspraak
met de kinderen dat zij niet in de kast mogen klimmen en dat ze het aan ons moeten vragen
als je iets van de bovenste plank willen hebben.
Kind klimt op stoel of bank en valt ervan af
Kinderen spelen niet met of op een draaistoel. Kinderen mogen (als de leeftijd/ontwikkeling
dit toelaat) onder begeleiding zelf in en uit een stoel/bank klimmen. We leren de kinderen
aan hoe ze op een correcte manier op de bank kunnen klimmen en hoe ze ervan af moeten
klimmen. Op deze manier proberen we het risico te verkleinen dat de kinderen zich bezeren
als ze het op een verkeerde manier doen.
Kind valt uit kinderwagen
Sommige baby’s slapen in onze kinderwagen. Dit doen we alleen als het kind niet zelf kan
omrollen. De kinderwagen mag nooit worden afgesloten of worden afgedekt. De
kinderwagen blijft in de groepsruimte aanwezig, zodat er geregeld in gekeken kan worden.
Doordat er ten alle tijden toezicht is op de kinderwagen en er alleen een kind in mag worden
gelegd wat nog niet kan draaien, verkleinen we het risico dat een kind uit de kinderwagen
valt.
Kind stikt doordat het kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond stopt
We voorkomen het risico o.a. de verstikking van kleine materialen bij het kind door de
groepsruimtes regelmatig te controleren op de aanwezigheid van kleine rondslingerende
voorwerpen. Er wordt alleen gespeeld met speelgoed wat geen gevaar oplevert voor de
allerkleinste kinderen die van de ruimte gebruikmaken. Daarnaast wordt het speelgoed
geregeld gecontroleerd en verwijderd als het stuk is.
Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm mogen niet op de groepen waarbij alle
kinderen jonger dan 3 zijn. Het speelgoed met kleine onderdelen moeten worden
opgeborgen in afgesloten bakjes en in een afgesloten kast gezet.
We zorgen dat kleine kinderen gescheiden van de grotere spelen. De grote kinderenkunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen. Als er speelgoed is
waar de kleine kinderen echt niet aan mogen komen, laat je de oudere kinderen er mee
spelen als de jongere kinderen naar bed zijn. Vervolgens laten we de grotere kinderen hun
speelgoed na het gebruik goed opruimen. Dit wordt door de pedagogisch medewerker
gecontroleerd.
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Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Dit risico wordt verkleind doordat de spenen iedere vrijdag worden uitgekookt en tegelijkertijd
worden gecontroleerd op gebreken en scheurtjes. Wanneer een speen beschadigd is moet
deze worden vervangen door de ouders. Een speen die kapot is (scheur erin), mag hier niet
meer worden gegeven.
Een speen moet zonder speenkoord aan het kind worden gegeven. Koorden met een klem
aan de speen worden meteen verwijderd. Dit geldt voor zowel bij het slapen gaan als bij het
spelen op de groep.
Kind krijgt koordje om de nek
Dit voorkomen we doordat koordjes en strikjes aan speelgoed niet langer mogen zijn dan 22
cm. En we de stiksels van speelgoedbeest controleren of deze niet los laat.
Kind krijgt hete thee van pedagogisch medewerkers over zich heen
Dit risico wordt verkleind doordat de hete dranken uitsluitend aan tafel worden gedronken en
we ervoor zorgen dat de hete dranken ten alle tijden buiten bereik van kinderen staan. Er
wordt niet gedronken als er kinderen op schoot zitten. Thee wordt altijd gemengd met koud
water. Daarnaast gebruiken we geen tafelkleden zodat de kinderen niks van de tafel kunnen
trekken.
Kind stikt in stukje eten
Dit risico verkleinen we door per leeftijd te bekijken welk eten geschikt is. Wanneer kinderen
± 1jaar zijn, zullen we starten met het eten van fruit en groente in stukjes. Voor de 1 jaar zal
dit nog klein gemaakt worden, d.m.v. de staafmixer of door wat grover te prakken. Tevens
snijden we fruit in de lengte, zodat dit niet de vorm heeft van de slokdarm en het eten minder
snel vast kan komen te zitten in de keel. Daarnaast stimuleren we de kinderen rustig te eten,
door bijv. één stukje fruit te gelijker tijd te geven. Op deze manier voorkomen we dat ze niet
hun mond helemaal vol stoppen met stukjes fruit.
Ook wordt er bij ons alleen gegeten als we aan tafel zitten en eten de kinderen altijd onder
toezicht van de pedagogisch medewerker(s).
Kind elektrocuteert zichzelf via een stopcontacten:
Dit risico hebben we voorkomen doordat alle stopcontacten op de groepen en in de hal zijn
voorzien van een ingebouwde beveiliging. Op deze manier is het niet mogelijk voor een kind
om zijn vingers of speelgoed in de gaten te stoppen.
Kind komt ongezien in bergkast en -ruimtes:
Dit risico voorkomen we doordat de bergkasten en -ruimtes d.m.v. een slot afgesloten zijn.
De sleutel ligt buiten het bereik van kinderen. Kinderen worden niet toegelaten in de
bergkasten en -ruimtes.
Vinger komt tussen de deur
Dit risico wordt verkleind doordat er tijdens het openen en sluiten van de deuren goed op
wordt gelet dat er geen kindervingers e.d. tussen de deur zit. Op de deuren zit een fingersafe
(beschermhoes) waardoor er geen vingers tussen kunnen komen. Deuren worden rustig
geopend, er kunnen namelijk kinderen achter zitten. In de deuren van de slaapkamers en de
badkamer op groep 1 zit een raam, zodat er gezien wordt wat er achter de deur gebeurt. De
deur tussen de groepen en de gang is altijd gesloten, behalve tijdens de
Opendeurmomenten.
De deurklinken van de groep naar de hal zitten op zo’n hoogte dat kinderen hier niet zelf bij
kunnen.
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Kind valt door binnen te rennen
Dit risico verkleinen we doordat erop toe wordt gezien dat er in de groepsruimtes rustig wordt
gelopen door zowel kinderen als pedagogisch medewerkers. Kinderen worden hier
regelmatig op gewezen en daarbij wordt het belang ervan ook uitgelegd. Ze zouden zichzelf
namelijk kunnen bezeren als ze binnen rennen. Verder zijn er de risico’s van uitglijden,
botsen tegen een object of ander kind. Hierbij vragen we de ouders/verzorgers ook sloffen
voor de kinderen mee te nemen (i.v.m. uitglijden).
Kind eet vuil van buiten, door het niet dragen van oversloffen van ouders
Dit risico verkleinen we doordat de kinderen binnen sloffen dragen en van de ouders/
verzorgers wordt er verwacht dat zij oversloffen over hun schoenen dragen. Deze zijn direct
te vinden als men de hal binnen treedt. De pedagogisch medewerkers maken hun schoenen
schoon met allesreinigersdoekjes.
Kind eet van een plant
Er staan op de groep geen planten. Alleen rondom het thema voorjaar staan er weleens
voorjaarspotjes op tafel, waarin bijv. tulpen of narcissen zitten. Hiervoor wordt eerst
gecontroleerd of er geen kinderen of pedagogisch medewerkers zijn die allergisch zijn voor
deze planten of bloemen. De planten of bloemen worden geplaatst op een hoogte dat kleine
kinderen niet in staat zijn ze te pakken en daardoor in de mond te stoppen. Op deze manier
verkleinen we het risico dat een kind een plant eet.
Verschoon- en toiletruimte:
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.
Verschonen
Kinderen die niet zindelijk zijn, worden regelmatig verschoond. De luiers worden direct in de
daarvoor bestemde afgesloten afvalbakken gegooid. Na elke verschoning wast de
pedagogisch medewerker de handen en wordt het aankleedkussen goed schoongemaakt
met een plantenspuit met allesreiniger verdunt met water erin. Het is belangrijk dat het
aankleedkussen niet gescheurd is, want een kapot aankleedkussen is niet goed te reinigen.
Zodra een aankleedkussen gescheurd is wordt deze vervangen door een nieuwe.
Wij zetten van tevoren de benodigde verschoonspullen klaar en lopen nooit weg bij een kind
als deze op het aankleedkussen ligt. Wij begeleiden kinderen ten alle tijden bij het naar
boven en beneden klimmen van het trapje naar de aankleedtafel en kijken bij het uittrekken
van het trapje goed of er geen kind tussen zit. Lotions, zalf etc. staan in een mandje buiten
bereik van de kinderen.
De bovenstaande handelingen zorgen voor een verkleining van het risico dat een kind
besmet wordt of dat het zich bezeerd.
Sanitaire voorziening kinderen:
Kind draait zich van de commode af
We gebruiken bij kleine kinderen altijd de commode. We laten het kind nooit alleen en we
houden het kind altijd met 1 hand vast. Ook zorgen we ervoor dat we altijd vooraf alle
benodigde verschoonspullen klaar hebben liggen. Doordat we dit doen verkleinen we het
risico dat het kind valt als deze op de commode ligt.
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Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Dit risico verkleinen we doordat we het kind ten alle tijden begeleiden bij het naar boven en
beneden klimmen. Dit laten we het kind nooit alleen doen. Ook kijken bij het uittrekken van
het trapje goed of er geen kind achter staat en er eventueel tussen kan komen.
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
Dit risico verkleinen doordat de pedagogisch medewerkers de trap altijd goed inschuiven en
we toezicht houden als grotere kinderen alleen naar de verschoningsruimte gaan.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
We verkleinen dit risico doordat er geen speelgoed mee de verschoningsruimte in mag
worden genomen. Daarnaast controleren we geregeld of het schuimrubber van het
aankleedkussen nog in goede staat is.
Sanitaire voorziening volwassenen:
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
volwassenen.
De sanitaire voorzieningen van de volwassen bevindt zich in de hal. Om het risico te
verkleinen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen of zoekraken hebben
de kinderen geen toegang tot de sanitaire voorzieningen voor volwassenen. De deuren
worden altijd goed gesloten en er zijn geen schoonmaakmiddelen in de volwassenentoilet
aanwezig.
Slaapruimten:
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s
en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de slaapruimten van het
kinderdagverblijf.
Wij hebben stapelledikanten en zijn allen voorzien van een dakje en een veilig hek. De
bedjes worden altijd afgesloten, zodat kinderen nooit alleen uit bed kunnen. De hekjes zijn
voorzien van een kinderslot aan de buitenkant. Op deze manier kunnen de kinderen ze niet
openen.
De kinderen die bovenin slapen worden onder de oksels getild om ze in en uit bed te tillen.
Kinderen die beneden slapen, kunnen zelf in de bedjes klimmen. De kinderen worden kort
opgedekt in bed. De slaapkamer wordt enkel gebruikt om kinderen in te laten slapen. De
bedden worden regelmatig gecontroleerd op stevigheid en stabiliteit.
Controleren slaapkamers
Als er kinderen liggen te slapen, wordt er elk kwartier bij de kinderen gekeken. Ook staat er
altijd bij de slaapkamers een babyfoon aan. Daarbij wordt ook de temperatuur en het
vochtgehalte van de slaapkamers gecontroleerd.
Door warmtestuwing raakt het kind oververhit
We verkleinen dit risico door de temperatuur in de slaapkamer laag te houden. Kinderen
liggen in een slaapzak en niet onder een dekbed. Soms onder een lakentje of een dekentje.
Bij inbakeren wordt de goede techniek toegepast. We bakeren de kinderen alleen in wanneer
ouders een inbakerformulier hebben ondertekend. Wanneer de kinderen gaan rollen mogen
ze niet meer ingebakerd worden. Bij koorts moeten we de kinderen extra controleren.
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Kind verslikt of stikt in kleine onderdelen
Dit risico nemen we weg door bij de kinderen de elastiekjes en haarspeldjes uit te doen als
ze naar bed gaan. Naast de knuffel en de speen wordt er niets in bed gelegd. Wanneer er
een koord aan de speen bevestigd is, halen wij deze eraf.
Kind raakt bekneld of bezeert zich door beschadiging van bedje
Om het risico te voorkomen dat kinderen bekneld komen te zitten of zich te bezeren, worden
de bedjes altijd bij het naar bed gaan van kinderen gecontroleerd op beschadigingen en een
veilige werking. Wanneer een bedje defect is, wordt hier geen kind in gelegd. Zorg ervoor dat
zowel boven als onder het slotje erop wordt gezet.
Kind komt onder de dekens of in de dekbedhoes of tegen de zijkant terecht
Dit risico sluiten we uit doordat de kinderen zonder een dekbed slapen. Kinderen slapen in
een slaapzak onder een laken en in de winter onder een deken. De bedden worden altijd
heel kort opgemaakt.
Baby overlijdt aan wiegendood
Dit risico verkleinen we door op de volgende manieren te werken: We laten een baby altijd
op de rug slapen. Alleen met een schriftelijke toestemming van de ouders/verzorgers mag
een kind op zijn buik slapen. Elke 15 minuten controleren we de kinderen die op bed liggen.
We voorkomen dat een baby te warm ligt, door het niet te warm aan te kleden en/of te warm
onder te dekken. We maken de bedden kort op, zodat de voetjes tegen het voeteneinde
liggen of we gebruiken een slaapzak voor de kinderen. We gebruiken geen dekbed, geen
kussen, hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht
plastic in de bedden. Daarnaast is er een ventilatiesysteem aanwezig in de slaapkamers,
waardoor er frisse en schoon geventileerde lucht in de slaapkamers aanwezig is. De
temperatuur van de slaapruimte proberen we altijd zo laag mogelijk te houden.
Buitenruimte:
We proberen elke dag met de kinderen naar buiten te gaan. Het ene moment zal dit een uur
zijn en het andere moment 10 minuten. Daarbij is het belangrijk dat de kinderen passend
gekleed zijn op het weer dat op dat moment aan de orde is.
Tijdens het buitenspelen is er altijd minimaal één pedagogisch medewerker aanwezig. In het
voorjaar, zomer en het begin van het najaar schijnt de zon s’ochtends volop op de
buitenspeelplaats, we zetten dan een parasol op om zo schaduw te creëren. De kinderen
worden regelmatig ingesmeerd (met factor 50) om verbranding door de zon te voorkomen.
De speelplaats beschikt over een speelhuisje met daarboven een glijbaan. Rondom het
speelhuisje ligt kunstgras. Kinderen kunnen op de zachte ondergrond prettig kruipen en
kinderen welke nog moeite hebben goed rechtop te blijven zitten vallen zacht. Het
speeltoestel heeft een veiligheidskeurmerk en voldoet aan de veiligheidseisen. Bovendien
wordt het speeltoestel, met regelmaat gecontroleerd door de pedagogisch medewerkers en
jaarlijks door een externe partij.
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s, de veiligheidsrisico’s en maatregelen
die wij hebben genomen zodat de kinderen zo veilig mogelijk kunnen ontdekken en spelen in
onze buitenruimte.
Kind wordt door een fietsend kind om ver gereden
Dit risico verkleinen we doordat we buiten voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende
kinderen. De baby’s spelen buiten niet waar de kinderen fietsen. Baby’s spelen alleen in de
buitenbox en altijd onder toezicht in de buitenruimte.
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Baby loopt gevaar door het opeten van steentjes of stokjes
De buitenruimte is voorzien van kunstgras en tegels, hier kunnen/mogen geen kleine
onderdelen liggen, zoals steentjes, takjes, etc. We verkleinen dit risico door dat we elke dag
voordat we de baby’s op de grond zetten of uit de buitenbox halen, de grond controleren op
steentjes, stokjes etc. Als wij dit constateren, ruimen we het gelijk op.
Kind blijft tijdens het buitenspelen met koordje van capuchon hangen aan het
speeltoestel
Dit risico verkleinen we doordat het speeltoestel met regelmaat wordt gecontroleerd door de
pedagogisch medewerkers op kieren waarin kleding eventueel aan zou kunnen blijven
haken. Mocht er een kier worden gevonden, wordt dit gemeld bij Anne of Christel, zodat zij
stappen kunnen ondernemen om de kier te dichten.
Kind valt van trap speeltoestel
Dit risico verkleinen we door de kinderen op een correcte manier de trap op te leren lopen.
Daarnaast mogen ze alleen maar via de glijbaan naar beneden en niet via de trap.
Een kind loopt via een openstaand hek de straat op
Dit risico verkleinen we doordat de ouders/verzorgers er op worden geattendeerd om de
beide hekken ten allen tijden goed te sluiten. Zij worden hier op geattendeerd door de
pedagogisch medewerkers en door de waarschuwingskaartjes die aan het hek zijn
bevestigd. De speelplaats is omgeven door een stevig spijlenhekwerk en het overige deel
grenst aan het gebouw van het kinderdagverblijf. Daarnaast voldoet de hoogte van het hek
aan alle veiligheidseisen.
Kind verbrandt zich in de zon
Dit risico is zeker aanwezig in de zomer, maar we verkleinen het door de kinderen petjes te
laten dragen wanneer de zon fel is. De kinderen worden in de zomer tijdens het buiten
spelen gestimuleerd om in de schaduw of onder de parasol te spelen. Als het te warm is
blijven de kinderen binnen.
De kinderen worden altijd voor dat ze naar buiten gaan goed ingesmeerd met factor 50 en dit
herhalen we. Bij temperaturen rond de 30°Celsius, spelen wij tussen 12.00 uur en 15.00 uur
niet buiten in de zon.
Kind verdrinkt in zwembad/watertafel
Dit risico verkleinen we doordat er altijd toezicht is van een pedagogisch medewerker. Zelfs
als er niemand in het badje is, staat de pedagogisch in de buurt van het water. Het zwembad
moet ten alle tijden onder toezicht staan. Na het buitenspelen moet het zwembad altijd leeg
gemaakt en opgeruimd worden.
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
Dit risico verkleinen we doordat we wekelijks de fietsen en het buitenspelmateriaal
controleren op gebreken. Kapot buiten speelgoed wordt of gerepareerd of weggegooid.
Daarnaast controleren we elke dag of er geen afval zoals sigarettenpeuken op de
buitenspeelplaats aanwezig zijn. Zo ja, dan wordt dit materiaal gelijk verwijderd.
Kind bezeert zich in de buiten berging
Dit risico verkleinen we doordat de kinderen niet zelf in de buiten berging mogen om een
fiets te halen of weg te zetten. Deze berging is afgesloten en niet toegankelijk voor de
kinderen. De kinderen moeten als ze de pedagogisch medewerkers helpen met de fietsjes bij
het zebrapad gaan staan. Op deze manier voorkomen we dat de kinderen ongemerkt achter
de rug van de pedagogisch medewerker de buiten berging in loopt.
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Wandelen/uitstapjes (toestemming)
Tijdens de intake wordt er aan de ouders/verzorgers gevraagd of zij toestemming geven voor
uitstapjes. Hierbij wordt er verschil gemaakt tussen uitstapjes die dichtbij plaats vinden (bijv.
brood halen bij de bakker) en uitstapjes waar vervoer voor nodig is. De ouders/verzorgers
worden altijd voortijdig ingelicht over uitstapjes waar vervoer voor nodig is. Op deze manier
geven wij ouders/verzorgers nogmaals de keuze om ja of nee te zeggen. Tijdens de intake
moeten ouders het Toestemmingsformulier uitstapjes, foto’s, film en social media
ondertekenen. Wij houden ons vanuit Top4Kids aan de wensen van de ouders.
Voor het maken van uitstapjes gelden een aantal afspraken. Zo mag een pedagogisch
medewerker die alleen met de kinderen gaat wandelen, maximaal vijf kinderen meenemen.
Wij hebben zelf de voorkeur om niet alleen met de kinderen op pad te gaan. Als we op pad
gaan, maken hierbij gebruik van een dubbele kinderwagen. De grote peuters mogen zelf
lopen en houden hierbij de kinderwagen of de hand van de pedagogisch medewerkers vast.
Tijdens een uitstapje nemen we de volgende voorwerpen mee:
- Mobiele telefoon van Top4Kids (volledig opgeladen)
- De calamiteitenmap
- E.H.B.O koffer incl. tekenpincet en de aspivirin (het uitzuigsetje voor insecten)
- Luiers, luierdoekjes en tissues
- Reserve kleding
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2.2 De handelswijze bij verwezenlijking van de voornaamste risico’s
In hoofdstuk 2.1 en 2.2 hebben wij beschreven wat Top4Kids doet om de grootste risico’s op
het gebied van veiligheid te verkleinen. In dit hoofdstuk beschrijven wij welke stappen er
gezet moeten worden voor het geval dat een ongewenst incidenten toch helaas zal plaats
vinden. We hebben hierbij gekeken naar de voornaamste risico’s van Top4Kids. Dit
betekend niet dat het geregeld plaats vind, maar op deze manier hebben onze pedagogisch
medewerkers een handleiding en weten zij hoe ze tijdens de moeilijkste momenten moeten
reageren en handelen.
We hebben de afspraak dat alle incidenten goed worden overgedragen aan de
ouders/verzorgers en dat het besproken wordt met alle pedagogisch medewerkers. Op deze
manier is iedereen ervan op de hoogte en kan er besproken worden wat we in het vervolg
moeten doen om het risico te verkleinen of hoe we het zelfs helemaal weg kunnen nemen.
Kind wordt vermist
Als een kind vermist of zoek raakt meldt een pedagogisch medewerker zodra dit
geconstateerd wordt direct bij de andere aanwezige pedagogisch medewerkers. Op deze
manier kunnen de volgende stappen gezamenlijk worden genomen;
- Alle aanwezige pedagogisch medewerkers controleren de groepsruimtes en daarbij wordt
er een pedagogisch medewerker aangewezen om de hal en de buitenruimte te
controleren.
- Indien het kind niet gevonden is wordt er nu contact opgenomen met Anne en Christel als
zij niet al aanwezig waren bij Top4Kids. Zij komen dan direct naar Top4Kids.
- Indien het kind niet is gevonden wordt er nu contact opgenomen met de
ouders/verzorgers. Het liefste door de mentor van het kind en anders door Anne en/of
Christel.
- Indien ouders/verzorgers melden dat ze het kind bij zich hebben en het dus zonder bij ons
te zeggen hebben meegenomen van Top4Kids, hoeven er geen verdere stappen te
worden ondernomen. Alleen een dringend gesprek met de ouders/verzorgers.
- Indien het kind niet is gevonden moet er 112 worden gebeld voor een zoekactie en een
Amber alert.
- De politie neemt nu de zoekactie over en we blijven nauw contact houden met zowel
politie als ouder/verzorgers.
Een kind verbrandt zichzelf
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig Kinder-EHBO-certificaat.
Hierdoor weten zij hoe ze het kind moeten behandelen en welke stappen er gezet moeten
worden. De onderstaande stappen moeten genomen worden bij verbranding:
- Koel direct onder lauw stromend kraanwater (minimaal 10 minuten)
- Trek zo snel mogelijk kleren en sieraden uit zodat het zichtbaar is waar de brandwond is
- Raak de brandwond niet aan
- Smeer niets op de brandwond
- Afdekken van een droge, rode plek is niet nodig
- Ouders/verzorgers worden ingelicht om zo spoedig mogelijk met hun kind langs de
huisarts te gaan
Er komt een ongenodigde gast binnen via de hoofdingang
Ondanks dat de hoofdingang afgesloten is tussen 9:00 en 17:00 uur kan het voorkomen dat
er helaas een ongenodigde gast bij ons binnen komt. Zodra een pedagogisch medewerker
deze persoon opmerkt moeten de volgende stappen worden genomen:
- Een pedagogisch medewerker stapt met een open maar duidelijke houding op de persoon
af en vraagt wat hij/zij bij ons komt doen. We proberen dan op een vriendelijke manier
duidelijk te maken dat wij gesloten zijn voor buitenstaanders en vragen waar we de
persoon eventueel mee zouden kunnen helpen.
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- Normaal gesproken gaat zo’n persoon zodra hij/zij geholpen is direct weg en hebben de
kinderen en wij hier weinig tot geen last van. Indien deze persoon andere intenties heeft
gaan wij over op andere stappen;
- We laten de persoon niet verder binnen komen dan de centrale hal
- We zorgen dat de kinderen in de groepsruimtes blijven en draaien de deuren dicht. Op
deze manier voorkomen we dat een ongenodigde gast, een kind zonder de toestemming
van zijn ouders/verzorgers mee neemt
- In de tussen tijd neemt de pedagogisch medewerker die nog op de groep aanwezig is
contact op met de ouders/verzorgers met de vraag of het klopt dat hun kind door een
derde persoon zou worden opgehaald. Dit laten we ook aan de persoon en pedagogisch
medewerker in de hal weten. Als ouders/verzorgers telefonisch ons hun toestemming
geven, laten we dit in de hal weten zodat we over kunnen gaan op de algemene
kindoverdracht.
- Indien een persoon geen toestemming krijgt van ouders/verzorgers om hun kind op te
halen, vragen wij hem/haar vriendelijk doch dwingend het pand te verlaten.
- Indien een persoon op dit moment vreemd gedrag gaat vertonen, proberen we de
pedagogisch medewerker uit de hal te laten gaan zonder dat de ongenodigde gast bij ons
op de groep binnen komt. Dit kan eventueel via de buitenspeelplaats van groep 1.
- Indien een ongenodigde gast nog steeds niet van plan is om het pand te verlaten, zijn wij
genoodzaakt om 112 te bellen
- De politie zal de volgende stappen bepalen
Kind stikt door kleine voorwerpen (stukjes eten) in de mond
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig Kinder-EHBO-certificaat.
Hierdoor weten zij hoe ze het kind moeten behandelen en welke stappen er gezet moeten
worden. De onderstaande stappen moeten genomen worden bij verstikking:
- Kijk bij verslikking/verstikking als eerste in de mond of je het probleem weg kunt halen.
Probeer een zichtbaar voorwerp met een lepelende beweging van je vingers te
verwijderen als je het niet direct kunt vastpakken. Probeer het eruit lepelen niet opnieuw,
omdat het voorwerp dan alleen maar vaster komt te zitten.
- Als het kind goed kan hoesten, hoef je het hoesten alleen aan te moedigen. Bij kinderen
kun je het hoesten aanmoedigen, zover dat begrijpelijk is voor ze.
- Bij ernstige verslikking geeft het kind aan benauwd te zijn. Hij/zij grijpt mogelijk naar de
keel, is in paniek, kan niet praten of hoorbaar hoesten, probeert wanhopig adem te halen,
wat soms een gierend geluid geeft.
- Laat 112 bellen
- Laat het kind vooroverbuigen en sla met de onderkant van je hand tussen de
schouderbladen (rugslagen), doe dit maximaal 5 keer. Ondersteun de borstkas hierbij met
je andere hand.
- Helpt dat niet, ga dan achter het kind staan, plaats 1 vuist op de bovenkant van de buik en
onder het borstbeen, omvat met je andere hand deze vuist trek beide handen met een ruk
schuin omhoog naar je toe, doe dit (buik compressies) maximaal 5 keer. Raak daarbij het
borstbeen en de ribben niet aan. Wissel deze handelingen af, totdat de verslikking is
opgeheven of totdat het ambulancepersoneel het overneemt
- Pak baby’s op schoot en doe de sandwitchmethode. Dit doe je volgens de onderstaande
stappen
- Houd het kind in buikligging op uw onderarm, die op uw bovenbeen rust. Klem eventueel
daarbij één beentje tussen lichaam en arm, waardoor u het kind goed vast heeft.
Ondersteun het hoofd door de duim van een hand op de hoek van de onderkaak te
plaatsen en twee vingers op de andere hoek van de onderkaak. Druk niet op het zachte
deel onder de kaak; dit kan de belemmering verergeren.
- Geef met de hiel van de andere hand 5 slagen tussen de schouderbladen.
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- Leg je vrije hand/arm op het achterhoofdje/de rug van het kind. Draai het kind op de met
het hoofd naar beneden. Leg zware baby’s op een harde ondergrond (aankleedkussen
weghalen).
- Geef in 5 seconden met twee vingertoppen 5 compressies van de borst op dezelfde
plaats als bij reanimatie (in het midden van de borstkas), maar met een kortere en
krachtige beweging.
- Herhaal de stappen als de belemmering blijft. Laat 1-1-2 bellen, wanneer dit nog niet
gedaan is. Onderbreek de series slagen of borstcompressies, wanneer duidelijk is dat de
belemmering is opgeheven. Geef geen buikstoten bij zuigelingen. Er worden dus bij een
baby borstcompressies gegeven, als het kindje nog bij bewustzijn is.
- Als het kind het bewustzijn verliest, moet hij/zij gereanimeerd worden
- Laat na buikcompressies bij kinderen altijd ouders/verzorgers met de huisarts of
huisartsenpost bellen.
Kind loopt weg door buitendeur in groep 2
Bij dit risico moeten de zelfde stappen genomen worden als bij “Kind word vermist”.
Daarnaast moet de pedagogisch medewerker meerdere malen per dag de deur goed
controleren of deze nog steeds gesloten is en zal het deuralarm een keer per dag moeten
worden aangezet om te controleren of de batterij nog werkt. Dit doen we aan het einde van
de dag als we de groep afsluiten en er geen kinderen op de groep aanwezig zijn. Dit omdat
we niet aan de kinderen willen laten zien dat de deur open kan.
Kind krijgt speelgoed op hoofd in de grondbox
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig Kinder-EHBO-certificaat.
Hierdoor weten zij hoe ze het kind moeten behandelen en welke stappen er gezet moeten
worden. De onderstaande stappen moeten worden genomen:
- Als een kind iets op zijn hoofd krijgt moet het kind in eerste instantie worden getroost.
Tegelijkertijd controleert de pedagogisch medewerker of het kind zich zichtbaar heeft
bezeerd en we eerste hulp moeten toepassen. Zo ja, dan gaan we eventueel koelen of
een pleister plakken.
- Als de wond groter is dan wat wij zelf kunnen behandelen nemen wij contact op met de
ouders/verzorgers van het kind. Indien zij zelf niet bereikbaar zijn, nemen wij contact op
met het noodnummer van het kind.
- Op het moment dat ouders/verzorgers niet direct met het kind naar de arts zouden
kunnen gaan, kijken wij of er spoed achter zit of dat een bezoek aan een arts nog even
kan worden uitgesteld.
- Als dit niet kan worden uitgesteld, nemen wij contact op met onze achterwacht en gaan
wij zelf met het kind naar de huisarts.
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel en valt
We letten er allemaal goed op dat het trappetje van de aankleedtafels ten alle tijden dicht
zijn. Mocht een kind het trappetje zelf open maken en er vervolgens terwijl hij erop klimt van
af valt, weten de pedagogisch medewerkers goed te handelen doordat zij allemaal in het
bezit zijn van een geldig Kinder-EHBO-certificaat. Hierbij moeten dezelfde stappen als bij
“Kind krijgt speelgoed op hoofd in de grondbox” worden genomen.
Kind klimt op (kinder)stoel of bank en valt ervan af.
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig Kinder-EHBO-certificaat.
Hierdoor weten zij hoe ze het kind moeten behandelen en welke stappen er gezet moeten
worden. Mocht een kind zich bezeerd hebben doordat het van een stoel of bank is afgevallen
bieden we het kind direct troost. Tegelijkertijd controleert de pedagogisch medewerker of het
kind zich zichtbaar heeft bezeerd en we eerste hulp moeten toepassen. Zo ja, dan nemen wij
dezelfde stappen als bij “Kind krijgt speelgoed op hoofd in grondbox”.
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Een kind loopt via een openstaand hek de straat op
Tijdens het buitenspelen letten we er goed op dat het hek ten allen tijden is gesloten. Mocht
het toch voorkomen dat een kind via het hek ontsnapt, gaat een pedagogisch medewerker
het kind direct achter na. Dit doet zij door het snel mondeling te melden (te roepen) bij haar
collega’s, het kind achter na te rennen en hierbij het hek uiteraard weer goed achter zich te
sluiten, om zo eventuele ontsnappingen van andere kinderen te voorkomen.
Mocht het voorkomen dat een pedagogisch medewerker helaas pas later doorheeft dat een
kind van het speelplein is afgegaan, moeten dezelfde stappen als bij “Kind wordt vermist”
worden genomen.
Kind wordt door een fietsend kind omvergereden
Het kan voorkomen dat kinderen tegen elkaar aanbotsen tijdens het buitenspelen. Mocht dit
voorkomen en er gevaar zijn ontstaan, weten de pedagogisch medewerkers goed te
handelen doordat zij allemaal in het bezit zijn van een geldig Kinder-EHBO-certificaat. Hierbij
moeten dezelfde stappen als bij “Kind krijgt speelgoed op hoofd in de grondbox” worden
genomen.
Baby loopt gevaar door het opeten van steentjes of stokjes
Ondanks dat we de buitenruimte elke dag goed controleren op steentjes, stokjes etc., blijft
het een risico dat een baby iets gevaarlijks in zijn/haar mond stopt. Als wij dit zien gebeuren,
nemen we het direct weg uit de handen van de baby en verwijderen we het zo goed mogelijk
uit de mond. Mocht een baby op dat moment al gevaar hebben opgelopen, weten de
pedagogisch medewerkers goed te handelen doordat zij allemaal in het bezit zijn van een
geldig Kinder-EHBO-certificaat. Hierbij moeten dezelfde stappen als bij “Kind stikt door kleine
voorwerpen (stukjes eten) in de mond” worden genomen.
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
Ondanks dat we wekelijks de fietsen en het buitenspelmateriaal controleren op gebreken,
kan het voorkomen dat een kind zich bezeert aan kapot buitenspeelgoed. Mocht een kind op
dat moment gevaar hebben opgelopen, weten de pedagogisch medewerkers goed te
handelen doordat zij allemaal in het bezit zijn van een geldig Kinder-EHBO-certificaat. Hierbij
moeten dezelfde stappen als bij “Kind krijgt speelgoed op hoofd in de grondbox” worden
genomen. Vervolgens wordt na het incident gevaarlijk materiaal gerepareerd of weggegooid.
Kind valt van trap speeltoestel
Ondanks dat we de kinderen op een correcte manier de trap op te leren lopen en ze van ons
alleen maar via de glijbaan naar beneden mogen en niet via de trap, kan het voorkomen dat
ze van de trap van het speeltoestel vallen. Mocht dit zo zijn, weten de pedagogisch
medewerkers goed te handelen doordat zij allemaal in het bezit zijn van een geldig KinderEHBO-certificaat. Hierbij moeten dezelfde stappen als bij “Kind krijgt speelgoed op hoofd in
de grondbox” worden genomen.
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2.3 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
Kinderdagverblijf.
•
•
•
•

•
•

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 of knutsels 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 2 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat de pedagogisch
medewerkers en kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand. Dit
doen we een keer per jaar met het gehele cultuurhuis
Al onze pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een geldig Kinder-EHBO en BHVcertificaat
Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd goed doorgaan baar. Eventuele obstakels
worden direct verwijderd

2.4 Geldig erkend EHBO-certificaat
Mocht er toch een ongelukje of incident gebeuren, dan is er altijd een pedagogisch
medewerker binnen het kinderdagverblijf aanwezig die beschikt over een geldig kinderEHBO-certificaat dat erkend is. Al onze pedagogisch medewerkers beschikken over een
geldig Kinder-EHBO-certificaat. Op deze manier weten ze hoe te handelen bij een ongeval.

2.5 Voorkomen van grensoverschrijdend gedrag
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.
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. Wij hebben als afspraak dat een pedagogisch medewerker een kind
nooit op de mond kust. Op de bol mag wel. Ook hebben wij afgesproken om geen vinger bij
baby’s in de mond ter troost te stoppen als ze huilen. Je kunt ze dan troostend knuffelen en
eventueel een speentje en knuffeltje te geven.
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.
Pedagogisch medewerkers op de groep weten van elkaar altijd waar zij zijn
De pedagogisch medewerkers die samen op een groep kinderen staan, weten van elkaar
waar zij zijn en wat zij doen. We communiceren veel met elkaar. We zeggen bijvoorbeeld
wanneer we even van de groep af moeten om naar het toilet te gaan.
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Kinderen en 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 ze te leren aan te geven als zij bepaald gedrag niet wenselijk vinden. Ook leren wij
ze welk (eigen) gedrag gepast en ongepast is. Dit doen we door zelf het goede voorbeeld te
geven en de kinderen op een positieve manier te corrigeren indien nodig.
Wij dragen de volgende waarden en normen over op de kinderen:
Respect voor elkaar hebben en hierbij zelf het goede voorbeeld geven.
Respect te hebben voor de dieren en de natuur.
Open te zijn en verschillen te benoemen.

2.6 Vier ogen principe
Wij als kinderdagverblijf vinden het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde
omgeving worden opgevangen. We willen zorgdragen voor de groots mogelijke veiligheid
van kinderen om een slechte pedagogische aanpak, misbruik en/of mishandeling te
voorkomen. Ons uitgangspunt is dat er altijd iemand mee moet kunnen kijken en/of luisteren.
Dat houdt in dat alle medewerkers hun werkzaamheden enkel kunnen uitvoeren, als zij
gehoord of gezien kunnen worden door een andere volwassene. We brengen het principe
van vier ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk.
Het vierogenprincipe wordt op onderstaande wijze verantwoord:
- De leefruimtes zijn voorzien van grote ramen waardoor naar binnen gekeken kan worden
en er vanaf buiten controle is.
- Tussen de groepsruimten is er een gedeelte van glas, zodat de pedagogische
medewerkers bij elkaar naar binnen kunnen kijken.
- De slaapkamerdeuren blijven open tijdens het naar bed brengen van de kinderen en is
voorzien van een babyfoon, zodat de ander ziet en hoort wat daar gebeurt.
- De badkamerdeuren hebben een raam en is voorzien van een babyfoon, zodat de ander
hoort en ziet wat daar gebeurt.
- De deur van de slaapkamer 1 heeft een raam.
- De badkamer van groep 2 heeft geen deur en is voorzien van een babyfoon. Op deze
manier ziet en hoort de andere pedagogisch medewerker wat er op de badkamer gebeurt.
- In de groepsruimten hangen camera’s waar een achterwacht extern op kan inloggen.
Hierdoor kan de achterwacht mee kijken en luisteren en heeft de aanwezige pedagogisch
medewerker het gevoel dat er mee wordt gekeken.
- We hebben afspraken gemaakt met de Buitenschoolse opvang Coolcat, de basisschool
en de beheerder van Huis Op Hemert. Deze afspraken betreft een sociale controle.
Hierdoor wordt extern het vierogenbeleid gehanteerd.
- 3-uurs regeling:
Mits het kindaantal het toelaat mag een pedagogisch medewerker alleen op de groep
staan. Op dat moment moet er wel een achterwacht paraat staan in geval van een
calamiteit. Daarnaast kan er maximaal drie uur per dag worden afgeweken bij minimaal
tien uur aaneengesloten opvang. Deze drie uren hoeven niet aaneengesloten te zijn. U
kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld de pauze van een pedagogisch medewerker, dit zal
één uur ergens tussen 13.00 en 15.00 uur zijn. Maar ook eventueel tijdens het begin
(08.30 tot 09.00 uur) en het einde van de dag (17.00 tot 17.30 uur).
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2.7 Achterwachtregeling
Ons kinderdagverblijf maakt gebruik van een achterwacht. Een achterwacht is iemand die in
geval van nood te allen tijde ingeschakeld kan worden. Een achterwacht moet duidelijk
geregeld zijn, zodat een pedagogisch medewerker hierop terug kan vallen in geval van
calamiteiten binnen kinderdagverblijf Top4Kids. De achterwacht hoeft echter niet in het pand
aanwezig te zijn, maar moet wel binnen 10 minuten ter plekke kunnen zijn.
Bij afwezigheid van de achterwacht wordt een vervangende achterwacht ingeschakeld. In
eerste instantie zijn Anne of Christel achterwacht, daarna is Ilse de vaste achterwacht.
We noteren tijden een “risicomoment” op de aanwezigheidslijsten en in de agenda, wie er
gebeld moet worden in geval van nood. Het is bijvoorbeeld een risicomoment als een
pedagogisch medewerker in de vakantie alleen werkt. Dit gebeurt alleen mits het kindaantal
het toelaat.
De personen die als achterwacht dienen zijn in het bezit van een kinder-EHBO-diploma en
een BHV-diploma en op de hoogte van het calamiteitenplan.
Doordat Top4Kids gevestigd is in het ‘Kulturhus Huis Ophemert’, hebben wij de beschikking
over diverse achterwachten, zoals de pedagogisch medewerkers van de buitenschoolse
opvang Coolcat en de leerkrachten van de basisschool Prins Willem Alexander.

2.8 Meldcode kindermishandeling
Wij zijn in het bezit van de handleiding en meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Hierin staat het stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling vermeld. Bij gegronde twijfel over vermoedens van kindermishandeling
gaan wij volgens de stappen van de meldcode te werk. Deze stappen zijn te vinden in ons
Protocol Meldcode kindermishandeling.

2.9 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. Dit alles is
omschreven in ons Privacy beleid.
• Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming van ouders/
verzorgers met buitenstaanders gedeeld, ook niet via het internet. Aan de ouders wordt
hiervoor toestemming gevraagd middels het toestemmingsformulier bij de intake. Bij het
maken van foto’s wordt er rekening gehouden dat kinderen minimaal een hemd en
onderbroek of romper aan hebben. Er worden nooit naaktfoto’s of foto’s in alleen een
onderbroek gemaakt en verstuurt.
• 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.
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2.10 Kinderen leren om te gaan met kleine 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 kinderdagverblijf nog veiliger. We leren
kinderen:
• Dat zij niet met deuren mogen spelen, ter voorkoming van eventuele vingers tussen de
deur.
• Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen, ter
voorkoming dat een kind in contact komt met elektriciteit.
• Dat er in de hal en in de groepsruimten niet mag worden gerend, ter voorkoming van
botsing met andere kinderen en of meubels.
• Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd. Zodat ze er niet
overheen kunnen vallen.
• Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is.
• We stoeien niet bij ramen en deuren, zodat de kinderen er niet tegen aan kunnen vallen.
• 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.
Zodat er geen kinderen over uit kunnen glijden.
• Dat zij niet in de volgende ruimten mogen komen: sanitaire voorziening voor
volwassenen, kantoor en de opbergruimtes/schoonmaakruimtes. Deze ruimtes zijn
beveiligd doordat de klinken omhoog zitten zodat de kinderen er niet bij kunnen.
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Gezondheidsbeleid
3. Inleiding
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.
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.

3.1 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.
Handhygiëne
We doen ontzettend veel met onze handen. We vegen vieze billen af, 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. Tevens zorgen we ervoor dat kinderen
en pedagogisch medewerkers hun handen wassen met zeep en water. In de
verschoonruimte en op de wc van de medewerkers, hangt desinfecterende zeep, deze wordt
gebruikt na het verschonen, een toiletgebruik of het in aanraking komen met bloed,
lichaamsvocht, etc.
We wassen onze handen met zeep en water:
• Na het (helpen bij) toiletgebruik
• Na het buitenspelen
• Voor het (helpen bij) eten
• Voor het bereiden van een flesje
• Voor en na het aanbrengen van zalf
• Na het verschonen van een kind
• Na het verzorgen van wondjes
• 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 vloeibare zeep en wrijven onze handen minimaal 10
seconden goed over elkaar. Daarna spoelen we onze handen schoon met stromend water
en maken we ze droog (het liefste met een papieren) handdoek. Ook leren we kinderen hoe
zij moeten zorgen voor een goede handhygiëne. Dit doen we door ze het aan te leren door
het voor te doen, ze het handen was liedje te leren en te zingen en hen te wijzen op de
“Handen was plaat” naast de kranen in de kindertoiletten.
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Voedselhygiëne
Omdat we binnen het verblijf ook voedsel en drinken bereiden en nuttigen, houden wij ons
aan de wettelijke regels die zijn opgenomen binnen de warenwet. Op de volgende manieren
beperken we het risico op besmetting of voedselvergiftiging.
• Boodschappen die zijn binnengekomen worden direct op de juiste plek opgeborgen
• Open producten worden voorzien van datum
• Voedsel en drinkflessen worden 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
• Gekoelde producten die langer dan 3 kwartier buiten de koelkast zijn geweest worden
weggegooid
• Restjes eten worden weggegooid en niet opnieuw aangeboden
• Flessen worden na gebruik direct uitgespoeld en goed gereinigd
• Flessen en spenen worden door ouders dagelijks mee naar huis genomen, zodat zij thuis
de flessen en spenen kunnen uitkoken.
• De spenen die bij Top4Kids achterblijven worden bewaard in de daarvoor bestemde
spenenbak en worden iedere vrijdag uitgekookt.
• Moedermelk wordt bewaard bij een temperatuur van maximaal 4 graden celsius
• Voor het opwarmen van de melk wordt een flessenwarmer gebruikt
• Als er met (fles)voeding gewerkt wordt, wast de pedagogisch medewerker van tevoren
zijn/haar handen.
• Bij flesvoeding krijgt ieder kind zijn eigen fles van thuis, deze is voorzien van naam
• De melk moet ook voorzien zijn van naam.
• Opgewarmde melk kan een uur na het opwarmen gebruikt worden
• Opgewarmde melk kan niet nog een keer opgewarmd worden. Als er melk overblijft, moet
het weg worden gegooid

3.3 Zieke kinderen
In geval van ziekte worden de ouders/verzorgers verzocht de pedagogisch medewerkers
hierover te informeren. Kinderen met een lichaamstemperatuur boven de 38,5 ´C die niet
lekker in hun vel zitten, of een gevaarlijk besmettingsrisico voor andere opleveren, mogen
Top4Kids niet bezoeken. Zodra er meer dan twee kinderen op de locatie dezelfde
infectieziekte hebben, neemt Top4Kids contact op met het GGD Team Infectieziekte
Begeleiding tel. 088-1447126. Daarnaast volgen zij de stappen die vanuit de GGD worden
aangeraden, waaronder een formulier op de deur waar alle ziektekenmerken op staan.
In geval van een ongeluk(je) of ziekte waar direct medische hulp bij vereist is, zullen wij
direct handelen in het belang van het kind. Als de mogelijkheid en de tijd er is, zal eerst met
ouders gebeld en overlegd worden.
Hierdoor is het belangrijk om altijd te zorgen dat de gegevens van ouders up-to-date zijn,
zodat ze bereikbaar zijn als het nodig is.
Voor inhalen geldt dat dit een service is. We bekijken altijd of er plaats is op de groep en of
de kwaliteit gewaarborgd blijft.
Thermometer gebruik:
Er is een thermometer aanwezig. Na gebruik hiervan wordt de thermometer gedesinfecteerd
met alcohol. Dit doen we om besmetting te voorkomen.
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Medicijnen toedienen:
Als kinderen medicatie toegediend moeten krijgen bij Top4Kids, moeten ouders/verzorgers
de pedagogisch medewerkers hier schriftelijk toestemming voor geven. Dit wordt gedaan via
een Medicijnformulier. Op deze manier kan er geen verwarring over de medicatie ontstaan.
Belangrijk bij het toedienen van medicijnen is het volgende:
• Controleer de houdbaarheidsdatum. Deze mag niet over de datum zijn.
• Het medicijn moet altijd worden aangeleverd in de originele verpakking incl. bijsluiter.
• Maak duidelijke afspraken over wie het medicijn toedient en vul dit in het bijzijn van de
ouders/verzorgers op het medicijnformulier in.
• Medicijnen worden buiten bereik van kinderen gehouden, volgens de richtlijnen die op de
verpakking aangegeven staat (koelkast/kamertemperatuur).
• Als er kinderen bekend zijn met een ziektebeeld of diagnose, zijn alle pedagogisch
medewerkers op de hoogte van alle symptomen en handelingswijze. Zij worden hiervan
op de hoogte gebracht door de ouders/verzorgers van het zieke kind.
Paracetamol:
Een paracetamol/zetpil wordt in principe niet door ons gegeven. Als kinderen dit nodig
hebben, komen ze niet op de opvang. Mocht het om welke reden dan ook noodzakelijk zijn,
zal dit in overleg met de pedagogisch medewerkers pas gebeuren als de ouder/verzorger
laat blijken onderweg naar Top4Kids te zijn.
Bijna-ongelukken:
De ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht van (bijna) ongelukken. Daarnaast
wordt er een ongevallenregistratieformulier ingevuld. Daarna wordt er tussen de
pedagogisch medewerkers besproken wat er gebeurd is en of er maatregelen genomen
moeten worden ter bevordering van de veiligheid.
Verbandtrommel:
Op de beide groepen zijn verbandtrommels aanwezig. De verbandtrommel is op een
makkelijk bereikbare plaats opgeborgen en dient altijd toegankelijk te zijn. De
verbandtrommel wordt regelmatig door de pedagogisch medewerker gecheckt of het nog
correct gevuld is.
Het verzorgen van wonden:
Wonden en blaasjes zijn broeinesten voor bacteriën. Bij het verzorgen van de wonden dient
met een aantal punten rekening gehouden te worden.
• Het wondvocht wordt gedept voordat het gaat lekken.
• Wondjes worden afgedekt met een pleister of steriel gaasje.
• Als materialen verontreinigd zijn met het wondvocht worden deze direct met
reinigingsmiddel schoongemaakt.
• Handen worden na verzorging en aanraking van wonden gewassen (ook van kinderen die
hiermee in aanraking zijn geweest).
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3.4 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 het kinderdagverblijf schoon en hygiënisch is. De pedagogisch
medewerkers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid.
• We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te
hanteren
• Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt
• Meubilair is zo gemaakt dat het makkelijk schoon te houden is
• 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 wekelijks gereinigd of indien nodig eerder
• Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd
3.5 Textiel
De was wordt gewassen en gedroogd in de daarvoor bestemde machines die zich bevinden
in de wasruimte. Deze is niet toegankelijk voor kinderen. Er wordt gewassen op de hoogste
temperaturen: Alle gewassen spullen worden gedroogd in de droogtrommel. Spullen die er
niet in mogen worden uitgehangen.
Slabbetjes en washandjes worden voor één kind gebruikt en na gebruik direct in de
wasmand gedaan. Het beddengoed wordt dagelijks gewassen en de dekentjes maandelijks
of wanneer zij zichtbaar vuil zijn.
Er mogen geen verkregen spullen in gebruik worden genomen welke niet te wassen zijn op
60˚C. Voor de zekerheid wassen wij alles direct nadat we het in ontvangst hebben genomen.
3.6 Allergieën
Kinderen kunnen in aanraking komen met allergieën via stoffering van de ruimtes. Om dit te
voorkomen hebben we gladde vloeren en daarnaast gebruiken we zo min mogelijk
vloerkleden en zijn er gordijnen in de slaapkamer welke goed wasbaar zijn.
Ouders worden verzocht om eventuele allergieën te melden. Uiteraard houden wij ook
rekening met bv. een voedselallergie. Als een kind een allergische reactie vertoont
overleggen wij op voorhand met de ouder hoe te handelen.
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3.7 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. Op het kinderdagverblijf hebben wij een ventilatiesysteem in
alle ruimtes. Dit systeem voldoet aan alle nieuwe eisen. Tevens worden onderstaande
maatregelen in acht genomen om de luchtkwaliteit goed op peil te houden:

•

•
•
•

Er wordt voldoende geventileerd. Ventilatie is het proces waarbij ‘verse” lucht 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 erbinnen altijd een aangename temperatuur is van
minimaal 18 graden
Wanneer er iets mis is met de CV of de ventilatie wordt dit direct gemeld bij de Anne en/of
Christel. Zij nemen direct maatregelen om eventuele problemen te verhelpen
Bij zomerse warme dagen zijnde volgende maatregelen van toepassing:
- Raamwering bij zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog.
- Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten
- Ventileer en lucht s’ avonds en s’ nachts het gebouw
- Zorg voor dwars ventilatie als er geventileerd wordt
- 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)

3.8 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 de luiers in de verschoningsruimten tussen de middag buiten in
container worden weggegooid. Daarnaast doen we de poepluiers in geurende zakjes,
zodat de poepgeur wordt verhuld. Ook reinigen we geregeld de wc’s.
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3.9 Een gezond buitenmilieu
Schoonhouden buitenruimte
Wanneer kinderen buitenspelen checkt een pedagogisch medewerker altijd eerst de
buitenruimte op de aanwezigheid van ongedierte, 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
Wij hebben bij Top4Kids geen gras waardoor teken bij ons niet zo snel zullen voorkomen.
Als er toch een teek op de huid van een kind gevonden wordt, moet deze zo snel mogelijk
verwijderd worden met behulp van een tekenpincet. We melden de tekenbeet altijd bij
ouders/verzorgers.
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 het wondje,
ter verkoeling en verzachting van de pijn. Soms treedt na een wespen –of bijensteek een
heftige allergische reactie op (zwelling, ernstige benauwdheid, verwardheden/of
bewusteloosheid). We zijn hier alert op en waarschuwen in dat geval de ouders en in
ernstige gevallen ook een arts en/of ambulance.
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 het water van het zwembadje niet
mogen drinken.
Zomerperiode
Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen worden zij van tevoren ingesmeerd met een
zonnebrandcrème factor 50. Er wordt gezorgd voor voldoende schaduwplekken en bij hoge
temperaturen zorgen we dat de kinderen en pedagogisch medewerkers extra drinken
aangeboden krijgen. Er wordt op gelet dat kinderen niet te lang in de felle zon spelen.
Wanneer blijkt dat kinderen het te warm krijgen, gaan wij naar binnen. Dit alles om de kans
op uitdroging of een zonnesteek te voorkomen.
3.10 Kinderen leren omgaan met gezondheidsrisico’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
• Dat zij niet richting een ander niezen of hoesten
• Dat zij niet van het zwembadwater mogen drinken
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4. Bijlage 1: actualiseren veiligheid-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: 10-12-2019
Reden aanpassing:
Realisering tweede groep.

Datum aangepast: 22-04-2020
Reden aanpassing:
We mogen onze deuren weer openen na een lockdown vanwege het COVID-19 virus. Hier
zijn echter strikte regels aan verbonden. Deze regels zijn zichtbaar in onze locatie
opgehangen, naar alle ouders/verzorgers gemaild en in het Veiligheids- en
Gezondheidsbeleid opgenomen. We hanteren de regelgeving die opgesteld is door de
Nederlandse overheid.

Datum aangepast: 05-02-2021
Reden aanpassing:
We mogen onze deuren weer openen na wederom een lockdown vanwege het COVID-19
virus. We hebben onze al bestaande regels omtrent de bestrijding tegen het COVID-19 virus
verscherpt, d.m.v. het dragen van een mondkapje tijdens de overdracht met de
ouders/verzorgers. De oude regels hebben we uit dit beleid vervangen. We hebben hierover
contact opgenomen met de GGD Gelderland- Zuid en volgen de richtlijnen van de
Beslisboom. Met de Beslisboom wordt er bepaalt of er een kind wel of niet naar de
kinderopvang mag komen.

Datum aangepast:
Reden aanpassing:
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Bijlage 2: Brief betreffende maatregelen kinderdagverblijf vanwege het coronavirus
De onderstaande brief is op 05-02-2021 naar alle ouders/verzorgers verzonden. Hierin staat
hoe wij als kinderdagverblijf het beste met de corona situatie om denken te moeten gaan.
Deze brief is opgesteld na aanleiding van de 1,5 metermaatregel, die we vanuit de
Nederlandse regering moeten hanteren. We hebben hierover contact opgenomen met de
GGD Gelderland- Zuid en volgen de richtlijnen van de Beslisboom. Met de Beslisboom wordt
er bepaalt of er een kind wel of niet naar de kinderopvang mag komen.
Beste ouders,
We hebben dinsdagavond het mooie nieuws vanuit de regering ontvangen en gehoord dat
we vanaf maandag weer open mogen voor al onze kinderen!
De regelgeving voor deze opening is echter wel aangescherpt: Dit om zo veel mogelijk
eventuele coronabesmettingen te voorkomen en de pedagogisch medewerkers, kinderen en
hun families te beschermen.
• Kinderen met lichte verkoudheidsklachten mogen de opvang bezoeken.
• Bent u of iemand van uw gezin in aanraking geweest met iemand met Corona? Blijf thuis!
• Kinderen die flink verkouden zijn en/of hoesten en/of koorts hebben vanaf 38 graden
mogen de opvang niet bezoeken.
• We vragen dringend om alleen te komen, wanneer u uw kind komt brengen of ophalen.
Oudere broertjes en zusjes of andere familieleden kunnen buiten wachten en/of niet
meekomen.
• Bij het hek vragen we om handen te ontsmetten.
• De overdracht wordt kort gehouden, zodat ouders en kinderen niet lang buiten hoeven te
wachten tot wij met hen de oversdracht kunnen doen. Heeft u een langere overdracht
van uw kind, dan kunt u dit via de whatsapp aan ons doorgeven. Wij adviseren om extra
tijd in te plannen bij het wegbrengen en ophalen. Wellicht moet u even wachten, voordat u
de hal in kan.
• We vragen u 1,5 meter afstand te houden van ons en een mondkapje te dragen. Het
mondkapje dragen wij alleen tijdens de overdracht. Wij vinden het voor de kinderen
geen fijne ervaring, als wij de hele dag met een mondkapje op, bij hun zouden zijn.
Vandaar dat wij het mondkapje alleen zullen dragen tijdens de breng- en haalmomenten.
• Kinderen die zelf kunnen lopen, lopen ’s ochtends na een korte overdracht zelf naar de
pedagogisch medewerker. Helaas kunnen we de kinderen niet uit de handen van de
ouder overnemen. Dit vanwege de 1,5 meter maatregel.
• Wij vragen jullie de kinderen die nog niet kunnen lopen niet aan ons over te geven, maar
na een korte overdracht in het overdrachtsbedje in de hal neer te leggen. Wij zullen
zodra u een stapje achteruit bent gegaan direct contact maken met uw kind. Het is een
minder liefdevolle manier van overdragen, maar geeft wel bescherming voor de
pedagogisch medewerkers en voor ouders.
• Als de kinderen tijdens het buitenspelen worden opgehaald, vragen wij de ouder buiten
het hek te wachten. Wij kunnen namelijk de 1,5 meter maatregel met ouder en
andermans kinderen niet hanteren, als de kinderen buiten vrij rond spelen. Wij zullen de
spullen van de kinderen dan klaarzetten en is overdracht op 1,5 meter afstand.
• Heeft u verkoudheidsklachten? Dan vragen wij u dringend om niet zelf uw kind te
brengen.
• Alle kinderen worden sinds kort (ongeacht leeftijd) beschouwd als nauw contact
wanneer zij > 15 minuten aaneengesloten binnen de 1,5 meter contact hebben gehad
met een positief getest persoon (kind of pedagogisch medewerker).
• Net als bij het basisonderwijs moet de gehele groep in quarantaine, als er een kind
positief getest is. Dit geldt dan ook voor de kinderen van ouders met cruciale beroepen.
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• Ook zal het testen van kinderopvangkinderen sneller worden voorgesteld door de
GGD. Dit is voor kinderen een vervelend onderzoek. Echter is de informatie nodig, om
goed te kunnen handelen naar de overige kinderen en pedagogisch medewerkers.
Wij wensen jullie allemaal een Top gezondheid toe en zijn blij dat we jullie kinderen weer
vanaf 8 februari mogen ontvangen!
Met vriendelijke groet, Team Top4Kids
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