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Inleiding
Veiligheids- en gezondheidsbeleid TT-Team bv
Voor u ligt het veiligheids- en gezondheidsbeleid van TT-team bv. Dit plan gaat in per 1 januari 2018 en
voldoet aan de nieuwe eisen die hier voor gelden.
Het beleid wordt, op reguliere basis, actueel gehouden door middel van vergaderingen binnen het team
waarbij het veiligheids- en gezondheidsbeleid altijd een vast onderdeel is op de agenda.
Met het team wordt besproken of het huidige beleid nog actueel is en of er veranderingen doorgevoerd
moeten worden. Wanneer er veranderingen plaats vinden op de groep wordt er tevens altijd kritisch
gekeken of dit ook een aanpassing van het beleid betekent.
Binnen onze organisatie werken wij middels het vierogen principe (Zie bijlage voor toelichting).
Dit betekent dat een pedagogisch medewerkster altijd gezien of gehoord kan worden tijdens het
verrichten van haar werkzaamheden door een andere volwassene.
Onze locaties hebben veel ramen waardoor onze handelingen altijd zichtbaar zijn voor collega’s of
anderen. In onze verschoon/toiletruimte en slaapkamers kun je via het bovenste gedeelte van de ramen
naar binnen kijken. Tevens staan op onze slaapkamers altijd de babyfoons aan zodat we altijd kunnen
horen wat daar gebeurt.
Als houder van meerdere locaties heeft TT-team BV voor al haar vestigingen een achterwachtregeling
opgesteld.(Zie aparte bijlagen voor de diverse locaties).
Deze houdt in dat zodra er slechts één beroepskracht in een vestiging aanwezig is op het moment dat er
kinderen aanwezig zijn in de vestiging, er een volwassen achterwacht beschikbaar is, die in geval van
calamiteiten binnen ambulance aan rijtijden in de vestiging aanwezig kan zijn. Op iedere vestiging is in
de achterwachtregeling vastgelegd welke personen dit zijn en waar deze telefonisch bereikbaar zijn.
Naast de achterwachtregeling treedt bij een calamiteit ook het calamiteitenprotocol in werking, hierin
staat omschreven hoe te handelen bij welke calamiteit.
Om het risico op grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te beperken beschikken al onze
beroepskrachten ook over een geldige VOG (verklaring omtrent gedrag). Dit geldt ook voor
beroepskrachten in opleiding, stagiaires en eventuele vrijwilligers die bij ons op de groep komen.

Om grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van kinderen te beperken nemen wij de volgende
maatregelen op de werkvloer;
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 Veiligheidsbeleid


 Inleiding


Het veiligheidsverslag is een beknopte en overzichtelijke samenvatting van alles wat er
binnen de organisatie op het gebied van (brand)veiligheid is gebeurd. Het is een levend
document dat ieder kwartaal en bij bijzonderheden zoals een verbouwing, verandering van
de inrichting of na een incident wordt aangepast. In het veiligheidsbeleid zijn, conform de
afspraken binnen de Kwaliteit en Innovatie Kinderopvang 2018, de grootste risico’s en
maatregelen op het gebied van veiligheid en incidenten opgenomen.













Omdat kinderen op een gladde vloer sneller uit kunnen glijden hebben wij de regel dat kinderen
binnen niet mogen rennen. Wij spreken de kinderen er ook op aan wanneer zij dit wel doen en
leggen hen ook uit waarom dit gevaarlijk is.
Om te voorkomen dat kinderen met hun vingers tussen de deuren komen hebben wij op het
kinderdagverblijf speciale deur strips aangebracht op de deuren.
Kinderen mogen bij ons niet zelfstandig in de banken of kinderstoelen klimmen omdat deze vrij
hoog zijn en de kinderen er makkelijk uit kunnen vallen. Kleine kinderen zetten wij zelf in de
kinderstoelen en maken wij vast door middel van tuigjes. Grotere kinderen leren wij onder
toezicht zelfstandig in de banken te klimmen. Zij mogen hier alleen zitten wanneer er een
pedagogisch medewerkster bij zit.
Om te voorkomen dat kinderen uit een bedje vallen of vast komen te zitten in een bedje maken
wij gebruik van speciale kind veilige bedjes die voldoen aan alle eisen en die we af kunnen
sluiten met een hekje.
Om wiegendood op het kinderdagverblijf tegen te gaan kijken wij regelmatig even bij onze
slapende baby’s. Zeker wanneer kindjes net binnen zijn en/of nog moeten wennen. We zorgen
tevens voor een aangename, veilige temperatuur en voldoende frisse lucht in de slaapkamers.
Ook wordt er zorgvuldig gekeken naar de veiligheid van de knuffels en spenen die mee gaan naar
bed.
Om er voor te zorgen dat kinderen niet zo makkelijk kunnen stikken in een stukje eten snijden
wij fruit, groente en brood altijd in kleine stukjes. Druiven en tomaatjes snijden wij ook altijd
door de helft. Kinderen onder een jaar krijgen over het algemeen gepureerd of geprakt fruit en
brood zonder korst. Wij laten kinderen nooit rondlopen/kruipen met eten en laten ze altijd
rechtop in de bank, kinderstoel of wipper eten onder toezicht van een leidster.
Kinderen bij TR mogen buiten niet op het klimtoestel van de school spelen omdat dit niet
geschikt is voor hun leeftijd en zij zich hierop gemakkelijk kunnen bezeren of er af kunnen
vallen.

Wij leren kinderen om te gaan met kleine risico’s door hen uit te dagen nieuwe dingen te proberen die
geschikt zijn voor hun leeftijd. Door middel van bijvoorbeeld beweegkriebels of buiten spelen bieden wij
de kinderen steeds nieuwe dingen aan onder toezicht van een pedagogisch medewerkster en kunnen de
kinderen zich veilig leren ontwikkelen. Wanneer kinderen leren omgaan met kleine risico’s (bijvoorbeeld
zelfstandig ergens opklimmen) vergroten zij hun zelfvertrouwen en zullen zij ook minder snel dingen
doen die zij echt nog niet kunnen.
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Binnen de locaties van TT-Team werken wij met een drie-uursregeling. Deze regeling houdt in dat er
tijdens minimaal 10 uur aaneengesloten kinderopvang, maximaal 3 uur per dag afgeweken mag worden
van de beroepskracht-kindratio. In een protocol behorende bij het pedagogisch beleidsplan is opgenomen
op welke tijden afgeweken wordt van de beroepskracht-kindratio en op welke tijden dit niet gebeurt.
Ouders zijn hierover door de organisatie geïnformeerd.

 Veiligheidsbeleid


 Nadere uitleg/uitwerking
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 er
aan doen om dit risico te voorkomen en hoe wij handelen als zich onverhoopt een ongeval of
ongewenste situatie voordoet.
1) 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.
2) Kind komt in aanraking met elektriciteit
Alle stopcontacten die voor kinderen binnen handbereik zijn, 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 niet door de kinderen
bediend, deze worden buiten handbereik geplaatst.
3) Struikelen en uitglijden
Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders struikelen of uitglijden zorgen we
ervoor dat er een open speelruimte is gecreëerd waarbij vaste meubels niet in het looppad of
centraal in de speelruimte worden geplaatst. 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.
4) Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair
Wij blijven de locaties controleren op oneffenheden in/aan 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.
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5) Kind valt door glazen ruit
Dit is bij ons vrijwel uitgesloten. In alle ramen zit kindveilig glas of het raam zit op een hoogte
dat kinderen er niet doorheen kunnen vallen.
6) 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 en/of gerepareerd.
7) Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen
Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische (gevaarlijke)
producten worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen. Ook hebben wij de afspraak
gemaakt dat de tassen van de medewerkers buiten het bereik van kinderen worden
opgeborgen. Ouders worden bij de intake hierop geattendeerd. Ruimtes waar kinderen geen
toegang toe hebben, zoals: de wasruimten, opbergruimtes, zijn indien mogelijk afgesloten.
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een kinder-EHBO diploma, zij worden
geacht te weten hoe te handelen, wanneer bovenstaande situatie voordoet.
8) 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 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 leggen we eerst contact met de ouder of verzorger.
Daarnaast zorgen we ervoor dat er conform de wettelijke eis voldoende pedagogisch
medewerkers aanwezig zijn die toezicht houden. Zij weten altijd welke en hoeveel kinderen
er in de groep aanwezig zijn.
9) Een kind verbrandt zichzelf
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst. We
plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen handbereik van
de kinderen is. Wanneer kinderen een bekertje thee willen, zorgen we dat dit lauw/warm
water is en nooit alleen gekookt water bevat.
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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 de diverse locaties.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of pedagogisch medewerker
De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd buiten bereik van de kinderen.
Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kinderen onder het jaar mogen geen haarspeldje in, tevens worden sieraden afgedaan.
We bergen kleine voorwerpen op in hun eigen laatje.
Laat peuters alleen met kleine voorwerpen spelen op de hoge tafel zodat kleine kinderen er niet
bij kunnen. Daarna altijd de vloer controleren op kleine voorwerpen.
Afspraak: Voordat kinderen op de grond gaan spelen, zelf even over de grond kruipen en kijken
of er geen kleine voorwerpen liggen.
Wanneer je met de peuters met kleine kralen rijgt, doe je dit aan de hoge tafel.
Opberg- / schoonmaakruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot opberg- en schoonmaakruimten van
het verblijf.
Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze zijn afgesloten
om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met onder andere chemische stoffen.
Keuken
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de keuken van het verblijf.
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een kinder-EHBO diploma, zij worden
geacht te weten hoe te handelen bij een verbranding.
Kind krijgt hete thee over zich heen
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst.
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We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is. Er wordt geen warme drank genuttigd als er kinderen op
schoot zitten.
Groeps- /leefruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de groeps- / leefruimte.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van een ouder of leidster
De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd buiten het bereik van de kinderen.
Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten slingeren.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen. Tevens zijn alle verlichtingen afgeschermd.
Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan
Speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen wordt uit de box gehaald. Oudere kinderen
die uit de box kunnen klimmen worden niet meer in de box gezet.
Kind valt uit de (kinder)stoel
Afspraak: De beweeglijke kinderen naast de leidster plaatsen en er wordt een tuigje aan
gedaan. Tevens zetten we de beweeglijke kinderen, al dan niet met stoelverkleiner, in een
stoel met een tuigje.
Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
De kinderstoel wordt ver genoeg van de tafel geplaatst.
Wanneer andere kinderen vrij spelen, blijf er altijd een pedagogisch medewerker bij het
kind in de kinderstoel. Wanneer de medewerkers in deze situatie gaan lopen, wordt het
kind uit de kinderstoel gehaald.
Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
Plaats de zwaarste dingen onderin de kast. Indien nodig wordt een kast verankert aan de muur.
Afspraak kasten zijn geen klimmateriaal.
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat 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 opbergen in afgesloten bakjes.
Zorg dat kleine kinderen gescheiden van de grotere spelen. De grote kinderen kunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen.
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Als er speelgoed is waar de kleine kinderen echt niet aan mogen komen, laat de oudere
kinderen er dan mee spelen als de kleintjes naar bed zijn.( spelen met klein materiaal mag
alleen onder toezicht). Laat grotere kinderen hun speelgoed na gebruik opruimen.
Speengedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt deze achter in de keel
Spenen worden gecontroleerd op scheurtjes voor dat ze gegeven worden. Speen zonder ring
wordt niet aangeboden ,op de locaties zijn reserve spenen die aangeboden kunnen worden.
Spenen met een ring of knop aanschaffen, zodat de speen gemakkelijk uit de keel gehaald
kan worden. Wanneer een speen beschadigt is moet deze worden vervangen door ouders.
Een speen die kapot is (scheur erin), mag hier niet meer worden gegeven.
Een speen wordt zonder koord 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
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm. In de speelruimte wordt zo
min mogelijk gebruik gemaakt van speelgoed waar strikjes of koordjes aan zitten.
Stiksel van speelgoedbeest controleren of deze niet los laat. Koord in capuchon wordt
verwijderd.
Thee van de leidster komt over een kind heen
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst.
We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is. Er wordt geen thee gedronken als er kinderen op schoot
zitten.
Kind stikt in stukje eten
Per leeftijd bekijken welk eten geschikt is, niet te vroeg met hard eten starten.
In overleg met de ouders starten kinderen rond ± 1jaar, 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 wat grover
prakken. Tevens snijden we fruit en groente in de lengte, zodat dit mindersnel vast kan komen
te zitten in de keel. Kinderen rustig laten eten, de kinderen laten zitten aan tafel als ze eten.
Kinderen eten altijd onder toezicht van pedagogisch medewerker(s).
Buitenruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de buiten- / speelruimte van het
verblijf.
Kind wordt door een fietsend kind omver gereden, er wordt buiten gefietst waar ruimte is.
Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende kinderen.
Baby’s spelen niet, waar kinderen fietsen. Baby’s spelen alleen onder toezicht in de
buitenruimte.
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Kind blijft met koordje van capuchon hangen, deze wordt evt. verwijdert(bij gevaar voor zich
zelf of andere)
Pedagogisch medewerkers controleren voor het naar buitengaan de kleding van de kinderen op
loshangende koordjes.
Het hek blijft openstaan en een kind loopt de straat op
Hek wordt voor het buitenspelen afgesloten.
Afspraak: Ouders en pedagogisch medewerkers maken de poort altijd dicht.
Kind verbrandt zich in de zon
Er wordt zorg gedragen dat er een petje en/of T-shirt en/of zonnebril wordt gedragen wanneer de
zon fel is.
Kinderen spelen zoveel mogelijk op schaduwrijke plaatsen.
De kinderen worden meerderen keren per dag goed ingesmeerd met minimaal factor 30 of hoger
als ze buiten in de zon spelen.
Bij hoge temperaturen spelen wij tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet buiten in de zon.
Afspraak: kinderen regelmatig bijsmeren op een dag. Minimaal 30 min. voor ze naar buiten
gaan.
Kind raakt te water
Badjes gaan nooit geheel vol. Er blijft een pedagogisch medewerker bij om toezicht houden.
Er is een afspraak hoeveel kinderen tegelijk in het badje gaan.

Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
Wij controleren wekelijks het rijdend materiaal, zodat er niets kapot is. Kapot buiten
speelgoed wordt of gerepareerd of weg gegooid.
Het buitenterrein wordt dagelijks gecontroleerd op glasscherven, sigaretten peuken en dergelijke
deze worden zo nodig meteen verwijderd. Ook natte plekken worden gecontroleerd op
eventueel uitglijdgevaar.
Sanitaire voorziening kinderen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen, de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de sanitaire voorzieningen voor
kinderen .
Kind draait zich van aankleedtafel af
We gebruiken altijd het aankleedkussen. Aankleedkussen met opstaande randen aan de zijkant
gebruiken.
Afspraak: Altijd bij het kind blijven en lichamelijk contact houden.
Afspraak: Vooraf alle benodigdheden klaar leggen.
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Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Afspraak: kind begeleiden bij het naar boven en beneden klimmen.
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
De trap is altijd ingeschoven.
Afspraak: Er wordt toezicht gehouden als grotere kinderen alleen naar de verschoonruimte (TR)
willen gaan.
Afspraak: kind mag niet alleen de trap op klimmen.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
Kleine voorwerpen verwijderen.
Afspraak: regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
Afspraak: Controleren of het schuimrubber van bepaalde kinderartikelen zoals
aankleedkussens bereikbaar is voor kinderen.
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 .
Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen of zoek
raken hebben de kinderen geen toegang tot de sanitaire voorzieningen voor volwassenen.
De deuren worden altijd gesloten.
Slaapruimte binnen en buiten
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de slaapruimte van het
kinderdagverblijf.
Door warmtestuwing raakt het kind oververhit
De temperatuur in de slaapkamer is altijd rond de 17°C. Kinderen liggen in een
slaapzak, niet onder een dekbed. Soms onder een lakentje of een dekentje.
De slaapkleding zal op de buitentemperatuur worden aangepast.
Afspraak: Bij inbakeren wordt de goede techniek toegepast.(beroepskrachten hebben
hier voor instructie gehad van een medewerker van bureau ouder en kind) Wanneer de
kinderen gaan rollen mogen ze niet meer ingebakerd worden.
Afspraak: Bij koorts extra controleren, zo nodig kind op laten halen door ouders.
Afspraak bij verhoging wordt er contact gelegd met ouder, koorts is in overleg ophalen.
Kind verslikt of stikt in kleine onderdelen
Bij de kinderen de elastiekjes en haarspeldjes uit doen als ze naar bed gaan.
Naast de knuffel en de speen wordt er niets in bed gelegd. Wanneer er een
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koord aan de speen bevestigd is, halen wij deze eraf voor het slapen gaan.
Kind raakt bekneld of bezeert zich door beschadiging van bedje
Om te voorkomen dat kinderen bekneld komen te zitten of zich 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.
Kind komt onder de dekens of tegen de zijkant terecht
Kind slaapt in een slaapzak zonder een dekbed. Soms wordt gebruik gemaakt
van een lakentje of dekentje. Deze worden altijd kort opgemaakt.
Baby overlijdt aan wiegendood
We laten een baby altijd op de rug slapen. Alleen met schriftelijke toestemming van ouders
mag een kind op zijn buik slapen. Elke 10 min. gaan wij kijken bij de kinderen die op buik
liggen. Voorkomt dat een baby te warm ligt. We gebruiken geen dekbedje
Er is een ventilatiesysteem aanwezig in de slaapkamers
Wij gebruiken geen kussen, hoofd- en zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of
voorwerpen van zacht plastic in bed. We maken het bed kort op, zodat de voetjes tegen het
voeteneinde liggen of gebruiken een slaapzakje.
Geef rust en regelmaat aan alle kinderen- Houd voldoende toezicht
De temperatuur van de slaapruimte is altijd comfortabel (rond de 17°C).
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Brandveiligheid
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de veiligheidsrisico’s en
maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de brandveiligheid van het verblijf.
Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij geen gebruik
van onder andere kaarsen of snel ontbrandbare materialen.
Decoratiemateriaal worden 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 1maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat medewerkers en
kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand. Iedere locatie beschikt
over een evacuatie-wandelkoord en een evacuatiebedje. De locatie TM beschikt tevens over
een evacuatie schort waarin meerdere baby’s tegelijkertijd in vervoerd kunnen worden.
De locatie Tante Riet en BSO de Hitsert zijn gehuisvest in obs de Eendragt, een oefening
gaat in samenspraak met de schoolleiding. Deze draagt ook zorg voor de jaarlijkse controle
van de blusmiddelen.
Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een geldig
Kinder-EHBO.
Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd goed door begaanbaar. Eventuele obstakels worden
direct verwijderd.

Geldig erkend EHBO certificaat
Mocht er toch een ongelukje of incident gebeuren, dan is er altijd een (volwassen)
medewerker binnen de locaties aanwezig die beschikt over een geldig kinder- EHBO
certificaat dat erkend is.
Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een certificaat van: eerste Hulp aan kinderen
van het Oranje Kruis. De medewerkers worden hierdoor geacht te weten hoe zij dienen te
handelen bij een ongeval.
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Veiligheid en privacy
Een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsbeleid is het op een goede manier omgaan
met en het respecteren van de privacy van kinderen, ouders en medewerkers. Het aantal
meldingen dat bij het Meldpunt Kinderporno is binnengekomen over bewerkt beeldmateriaal
van kinderen neemt steeds verder toe. Om het risico op misbruik te voorkomen geven wij
hier op de volgende manier vorm aan:
Afbeeldingen of filmbeelden van kinderen worden nooit zonder toestemming van ouders /
verzorgers met buitenstaanders gedeeld, ook niet via het internet. Aan de ouders wordt
hiervoor toestemming gevraagd middels het toestemmingsformulier bij intake.
Bij het maken van foto’s wordt er rekening gehouden dat kinderen minimaal een
hemd en onderbroek of romper aanhebben. Er worden nooit naaktfoto’s of foto’s in
alleen 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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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 verblijf nog veiliger.
We leren kinderen:
Dat zij niet met deuren mogen spelen.
Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen
Dat er in de hal en in de groepsruimten niet mag worden gerend
Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd
Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is
We stoeien niet bij ramen en deuren.
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 zij niet in de volgende ruimten mogen komen: sanitaire voorziening voor volwassenen,
kantine, kantoor en de opbergruimtes/schoonmaakruimtes.
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 Gezondheidsbeleid
 Inleiding
Het gezondheidsverslag geeft globaal weer hoe er gehandeld dient te worden ter voorkoming
van gezondheidsrisico’s. Net als het veiligheidsbeleid is het gezondheidsbeleid vast
onderdeel tijdens teambijeenkomsten. Vanuit de directie worden de laatste nieuwe
ontwikkelingen besproken terwijl het team inbrengt waar men tegenaan gelopen is tijdens de
dagelijkse werkzaamheden. Ook het gezondheidsbeleid is hierdoor een “levend” document.
















Het speelgoed wordt minimaal eens per maand schoongemaakt om zo te voorkomen dat kinderen
in contact komen met ziektekiemen/bacteriën via vuil speelgoed. Op de schoonmaaklijst die op
groep hangt wordt bijgehouden wanneer er wat wordt schoongemaakt.
We vinden het belangrijk om kinderen te leren hun hand/arm voor hun mond te doen wanneer zij
moeten hoesten of niezen om zoveel mogelijk de verspreiding van ziektekiemen tegen te gaan.
Wanneer wij zien dat kinderen een vieze neus hebben doen wij deze meteen af met een tissue
zodat kinderen niet in aanraking komen met snottebellen van een ander kind. Hierna ontsmetten
wij onze eigen handen.
Wanneer kinderen of leidsters een besmettelijke ziekte hebben zoals bijvoorbeeld waterpokken
zijn zij niet aanwezig op de groep. Hiermee proberen wij verdere besmetting op de groep te
voorkomen. Zie hiervoor ook ons ziekteprotocol.
Wij laten kinderen voor en na iedere maaltijd hun handen wassen zodat wij hygiënisch kunnen
werken. Handen wassen gebeurt ook altijd na het buiten spelen, knutselen en na ieder
toiletbezoek. Handen worden om hygiënische redenen afgedroogd met wegwerphanddoekjes.
Wanneer wij schoonmaken op de groep zorgen we er altijd voor dat kinderen niet bij de
schoonmaakspullen kunnen bijvoorbeeld door de kinderen een activiteit aan tafel te laten doen of
buiten te spelen zodat zij niet in contact kunnen komen met schoonmaakmiddelen.
Verkleedkleding, knuffels, kleden en dekens wassen wij regelmatig zodat kinderen zo min
mogelijk in contact komen met huisstofmijten of allergenen.
Wanneer de zon schijnt en de kinderen spelen buiten smeren wij hen altijd in met
zonnebrandcrème om zo verbranding door de zon tegen te gaan. Bij ouders wordt aangegeven dat
zij petjes, zonnebrillen etc. mee kunnen geven. Ook zullen wij altijd voldoende schaduwplekken
creëren bijvoorbeeld door middel van parasols om kinderen veilig buiten te kunnen laten spelen.
Alle beroepskrachten beschikken over een geldige kinder-EHBO diploma zodat zij snel en
adequaat in kunnen grijpen wanneer er iets gebeurt met een kind op de groep.
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Gezondheidsbeleid
Nadere uitleg/Uitwerking
Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het bewerkstelligen van een gezond leefmilieu voor
kinderen, ouders en de medewerkers binnen onze locaties. 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.

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, spelen ermee in de
zandbak, raken speelgoed aan, vegen even langs onze neus en eten vervolgens een boterham,
koekje of een stuk fruit. Een goede handhygiëne is dan ook ontzettend belangrijk. 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
Na het bezoek aan dieren
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. Ook leren we kinderen hoe zij moeten zorgen voor een goede
handhygiëne.
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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 deze manier beperken we het
risico op besmetting of voedselvergiftiging.
Boodschappen die zijn binnengekomen worden direct op de juiste plek opgeborgen en de
houdbaarheidsdatum wordt gecontroleerd voordat deze producten worden opgeborgen.

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
We verhitten rauwe ingrediënten tot minimaal 75 graden in de kern
Bij flesvoeding krijgt ieder kind zijn eigen fles
Restjes eten worden weggegooid en niet opnieuw aangeboden
Flessen worden na gebruik direct uitgespoeld en goed gereinigd
Flessen worden in de koelkast bewaard.
Flessen en spenen worden door ouders dagelijks mee naar huis genomen, zodat zij thuis
de flessen en spenen kunnen uitkoken.
Moedermelk wordt bewaard bij een temperatuur van maximaal 4 graden Celsius
Melk wordt nooit meer dan eenmaal opgewarmd en opnieuw aangeboden
Gekoelde producten die langer dan 3 kwartier buiten de koelkast zijn geweest
worden weggegooid
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Zieke kinderen
Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Thuis krijgen
ze de zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben en die de pedagogisch medewerker
op het kinderdagverblijf doorgaans niet kan bieden.
Als uw kind ziek is of om een andere reden niet kan komen, verzoeken wij u voor 9.00 uur dit
telefonisch door te geven aan de locatie van uw kind. Bij twijfel kunnen we dan samen met u
bekijken of het verstandig is om uw kind te laten komen. De dag dat uw kind ziek wordt (of door
u ziek wordt gemeld), berekenen we als opvangdag. Ieder kalenderjaar kunt u als ouders van het
KDV gebruik maken van de kids dagdelen. Deze dagdelen krijgen alle ouders ieder jaar. Dit is
een vast aantal kidsdagdelen die zij kosteloos mogen gebruiken om ziekte en/of vakantiedagen
te vervangen. Voor inhalen geldt dat dit een service is. We bekijken altijd of er plaats is op de
groep en of de kwaliteit gewaarborgd blijft.
In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD. De GGD-richtlijnen,
met daarin informatie over ziektes, staan op de web-site van de GGD. Verder bevind er zich op
iedere locatie een door de GGD beschikbaar gestelde map (ABC infectieziekten).
Wat onder zieke kinderen wordt verstaan staat in ons protocol Protocol “Richtlijnen bij ziekte
van kinderen en alles daarom heen.” Dit protocol is terug te vinden in onze protocollen map,
welk op alle locaties is in te zien.
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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 medewerkers en
leidinggevende zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het schoonmaakbeleid.
We waarborgen een consequente schoonmaak, door het schoonmaakschema te hanteren
Zichtbaar verontreinigde ruimtes worden direct schoongemaakt
Sanitaire ruimtes worden dagelijks schoongemaakt
Meubilair is zo gemaakt dat het makkelijk schoon te houden is
De vloer en het meubilair dat dagelijks gebruikt wordt, wordt dagelijks schoongemaakt
Hoger gelegen oppervlakken worden, via een vastgesteld schema, wekelijks gereinigd.
Verticale oppervlakken worden volgens een vastgesteld schema gereinigd
Knutselwerk en objecten van het maand thema worden na afloop van het thema
verwijderd.
Speelgoed wordt via een vastgesteld schema gereinigd of indien nodig eerder
Speelgoed dat door zieke of verkouden kinderen is gebruikt wordt direct gereinigd.
Elke locatie heeft een overzichtslijst wanneer iets wordt schoongemaakt.

Textiel
Washandjes, handdoeken, slabbers en vaatdoeken worden na gebruik dagelijks gewassen.
Er wordt gebruik gemaakt van beddengoed dat ouders zelf mee brengen. Op de laatste
opvangdag van een kind nemen ouders zelf hun eigen beddengoed weer mee om het thuis te
reinigen. Indien het beddengoed wordt verontreinigd eerder dan de laatste opvangdag, gaat het
eerder mee naar huis en maken we gebruik van het reserve beddengoed van het betreffende
kind. Ieder kind heeft hier een persoonlijke opbergtas voor met eigen naam label.
De schoonmaak van het overig textiel wordt via een vastgesteld schema gereinigd .

Allergieën
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 met de ouder hoe te handelen.
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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.
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 er binnen 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
leidinggevende. Deze neemt direct maatregelen om eventuele problemen te verhelpen
Bij zomerse warme dagen zijn de volgende maatregelen van toepassing:
- Zonneschermen bij zonsopgang naar beneden en bij zonsondergang omhoog.
- Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten
- Ventileer en lucht zoveel mogelijk s’ avonds en s’ nachts het gebouw
- Zorg voor dwars ventilatie als er geventileerd wordt ( het openen van voorzieningen in
tegenover elkaar liggende gevels)
- Let wel op de eisen rondom de brandveiligheid van het gebouw.
- Zorg voor schaduw op de buitenspeelplaats
- Laat kinderen en medewerkers extra drinken en wacht niet tot z’n een dorstgevoel krijgen.
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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

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
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.
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, verwardheid en/ of bewusteloosheid). We zijn hier alert op en waarschuwen in
dat geval de ouders en in ernstige gevallen ook een arts en/of ambulance.
De zandbak en het gebruik van een zwembadje
De zandbak is een bron van bacteriën en ziektekiemen. Het is dan ook belangrijk dat we het
zand zo schoon mogelijk houden. Voor ieder gebruik wordt de zandbak gecontroleerd.
Viezigheid of uitwerpselen van dieren worden direct verwijderd. Daarnaast wordt het zand in
de zandbak periodiek of indien noodzakelijk eerder vervangen.
Bij gebruik van een zwembadje wordt het water dagelijks of, indien er viezigheid of poep in het
water ligt, direct ververst. Na gebruik wordt het zwembadje leeg gemaakt, schoongemaakt en
opgeborgen.
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Zomerperiode
Als de kinderen in de zomer gaan buitenspelen worden zij minimaal een half uur van te
voren ingesmeerd met een zonnebrandcrème minimaal factor 30. Er wordt gezorgd voor
voldoende schaduwplekken en bij hoge temperaturen zorgen we dat de kinderen extra
drinken aangeboden krijgen. Er wordt op gelet dat kinderen niet te lang in de felle zon
spelen. Wanneer blijkt dat kinderen het te warm krijgen, gaan wij naar binnen. Tussen 12.00
en 15.00 uur wordt de zon gemeden door binnen te blijven als de temperatuur hier toe
aanleiding geven.
Dit alles om de kans op uitdroging of een zonnesteek te voorkomen.
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Gezondheid: leren omgaan met risico’s
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) gezondheidsrisico’s. Door uit te leggen
waarom we met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s
kunnen beperken, maken we ons verblijf nog gezonder.

We leren kinderen:
Wanneer en hoe zij hun handen moeten wassen
Dat zij niet richting een ander niezen of hoesten

Kwaliteit coördinator
Om het beleid op het gebied van veiligheid en gezondheid te bewaken hebben wij
coördinatoren die de kwaliteit op het gebied van het beleid en de uitvoering van dit beleid
controleert, bijstelt en handhaaft.
De kwaliteit coördinatoren binnen onze organisatie zijn: Mevr. Schipper (eigenaresse), Mevr.
Faber (voor TT-team HWO) en Mevr. Kooloos (voor TT-Team ZBL).
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Achterwachtregeling (Bijlage)

Achterwacht algemeen
Regeling
Indien je alleen op de groep staat en er doet zich een calamiteit voor, handel dan als volgt;
Begin bovenaan de lijst met bellen.
Afhankelijk van de ernst van de calamiteit kan je voordat je belt ook gebruik maken van de
aanwezige in het schoolgebouw alvorens je iemand anders inschakelt.
Zodra er gehandeld is bel je met Sjaak of Thea

In deze versie voor in de ouder infomap en/of op onze website ontbreekt, i.v.m. de gewijzigde wet en
regelgeving inzake privacy wetgeving, het gedeelte van de achterwachtregeling (tel.nummers). De
beroepskrachten beschikken op elke locatie over een geactualiseerde uitvoering waar de
achterwachtregeling (tel.nummers) wel is opgenomen.
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“TT-team BV” (alle locaties)

Invoering 4- ogenprincipe (Bijlage)

Per 1 juli 2013 is binnen de kinderopvang branche (alleen de kinderdagverblijven) het vier
ogen principe ingevoerd. In deze memo zetten wij uiteen wat dit voor onze locaties betekend
en welke maatregelen er genomen zijn om er voor zorg te dragen dat wij als organisatie
kunnen waarborgen dat een stuk veiligheid voor al onze kinderen is gegarandeerd. In de loop
der tijd hebben we ook een omschrijving toegevoegd voor de BSO locaties.
Het vierogen-principe betekent dat als een beroepskracht aan het werk is er iemand moet
kunnen meekijken of meeluisteren, tijdens de tijd dat een kind op het kinderdagverblijf is.
In de brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 febr. 2013 over
dit onderwerp staat:
Dit (vierogen)principe houdt in dat altijd een volwassene moet kunnen meekijken of
meeluisteren met een beroepskracht. Een beroepskracht mag nog steeds alleen op de groep
staan. Zolang maar op elk moment een andere volwassene de mogelijkheid heeft om mee te
kijken en of luisteren.
Om daar aan te kunnen voldoen zullen we op meerdere vlakken extra “ogen”, “oren” en/of
materiaal inzetten.
Verder is het van belang dat er sprake is van een transparante aanspreekcultuur. Om dit te
kunnen bereiken zal niet alleen in 2013 een start gemaakt worden met interne training maar is
dit ook een vast punt op de team vergaderingagenda.
In de afgelopen jaren is, samen met de beroepskrachten, een aanvang gemaakt om per locatie
te inventariseren. Zijn de eventuele knelpunten bekeken, in beeld gebracht en oplossingen
uitgedacht. Met de beroepskrachten zijn, in het kader van het vierogen principe,
trainingsavonden belegd.
Samen met de OKG (Ouder Klankbord Groep) is dit door de directie besproken zodat zij
aanvullend advies konden geven. Een specifiek aandachtspunt kan zijn “het niet pluisgevoel”
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van een ouder, ouders kunnen deze gevoelens delen met leidsters, directie maar ook met de
OKG. De OKG kan voor ouder op zo’n moment wellicht een lagere drempel vormen .
Beleids- en werkafspraken over samenwerken, toezicht houden en onderlinge communicatie
sluiten hier op aan. Een aantal maatregelen waren er al, andere werden aangescherpt of
toegevoegd om te zorgen voor vier ogen vier oren en transparantie.
4 Ogenprincipe van algemene aard
Op alle locatie zijn er een aantal vaste haal en brengtijden. Gedurende deze tijden komen
ouders/verzorgers op verschillende tijden hun kinderen brengen en halen. Op dergelijke
momenten zijn zij de onverwachtse ogen die mee kunnen kijken en luisteren wat er op de
groepen gebeurd.
De genoemde tijden zijn;
Brengen

07.00-09.00 en 12.30-13.30 uur

Halen

12.30-13.30 en 16.30-18.30 uur

Ouders met flex roosters kunnen op de door hen afgesproken tijden (willekeurig) brengen en
ophalen. Deze tijden verschillen per keer / maand. Hierdoor ontstaan een natuurlijk extra
moment van het vierogen principe.
Voor alle locaties fungeert een onderhoudsmedewerker. Deze komt op niet van te voren
afgesproken momenten (tijden) op de locatie om onderhoud en klussen uit te voeren.
Gedurende het verblijf van deze medewerker ontstaat op dergelijke momenten een extra
vierogen principe.
Binnen de organisatie is een gebouwenbeheerder aangesteld. Deze beheerd alle locaties, komt
op gezette tijden langs op deze locaties.
Vanuit de directie wordt er meerder keren per week, op niet afgesproken tijdstippen een
bezoek gebracht aan de locaties. Tijdens het bezoek van een directielid ontstaat een extra
moment van het vierogen principe.
Iedere maandag, op verschillende tijdstippen wordt, door één der medewerkers van het
vervoersteam, vers fruit en boodschappen bezorgd. Tijdens deze bezorging ontstaat een extra
moment van het vierogen principe.
Op alle locaties zijn de slaap en speelruimte voorzien van glas in de deuren (zichtveld).
Medewerkers kunnen op eenvoudige manier mee kijken als kinderen slapen en/of spelen.
Roostertechnisch wordt daar waar mogelijk gestuurd op het open en sluiten van de locaties
door twee beroepskrachten. Daar waar meerdere groepen fungeren zijn altijd minimaal twee
beroepskrachten aanwezig.
Per locatie wordt in dit stuk, bij de knelpunten, een overzicht gegeven m.b.t. de bezetting van
beroepskrachten indien dit een knelpunt is. Dit is het geval als slechts één beroepskracht
volstaat op het aantal aanwezige aantal kinderen.
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Samenvoegen
In het kader van het vier ogen principe, kan er op sommige momenten bewust voor gekozen
worden stamgroepen samen te voegen om zo het vierogen principe op een groot deel van de
dag te kunnen vast leggen.
Dit samenvoegen gebeurd alleen op locaties waar dit mogelijk is om groepen samen te
voegen, u moet daarbij bv. bij de locatie Tante Marlie zou het eventueel gaan om de
babygroep samen te voegen met de peutergroep.
Soms kunnen we een dergelijke samenvoeging van te voren, bij aangemelde vakanties of
ruilingen, inschatten en regelen. Soms lukt dit niet, als ‘s morgens vroeg kinderen plots
worden afgemeld vanwege ziekte of anderzijds, dan kan op dat moment nog besloten worden
om over te gaan op een andere samenstelling van groepen.
We trachtten ten alle tijden van te voren melding te maken, op de dag lijsten of bij het
brengen, dat er sprake is van een samenvoeging. Soms lukt dit niet omdat pas na de
brengtijden, bij vastgestelde afwezigheid door zieke kinderen, duidelijk wordt dat de
groepssamenstelling anders geworden is.
Voor de allerjongsten, uit de babygroep, geldt dat bij een samenvoeging altijd een eigen
beroepskracht mee gaat voor hun verzorging.
Uiteraard trachten we waar mogelijk en verantwoord is, ieder in zijn / haar eigen groep te
laten spelen/zorgen.
Buitenspelen
Het buiten speel gedeelte van alle kinderopvang locaties grenzen aan de openbare ruimte,
hetzij aan een straat, hetzij aan een parkeerterrein of hetzij aan een combi er van. Op die
manier is het altijd mogelijk dat een volwassene ziet wat de pedagogisch medewerkster doet.
Uitstapjes buiten de deur.
Om de ervaringswereld van kinderen te vergroten kan het voorkomen dat er soms een
pedagogisch medewerker, even naar de bakker of kinderboerderij, met enkele kinderen er
kortstondig op uit gaat. Buiten de deur, in de openbare ruimte rondom de locaties, is er altijd
de mogelijkheid dat een volwassene ziet wat er gebeurt.
Grensoverschrijdend gedrag
Het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag is een onderdeel van ons beleid. Voor de
dagopvang is het vier ogen principe wat al enkele jaren door ons wordt toegepast overgeheveld vanuit
het pedagogisch beleidsplan naar dit veiligheids –en gezondheidsplan.
Het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag is breder dan alleen tussen beroepskracht
en het kind.
Het gaat over het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. Binnen de locaties van
TT-Team handhaven we het beleid dat er ten alle tijden toezicht is van een beroepskracht tijdens
momenten waar beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen
in contact komen met kinderen.
Grensoverschrijdend gedrag wordt door ons in de breedste zin des woord gezien. Dit houd tevens in
dat wanneer een beroepskracht zich onveilig en oncomfortabel voelt door gedrag van een 3e welke niet
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beroeps gerelateerd is, zij de verplichting hebben dit schriftelijk te melden bij de directie. Deze zal na
ontvangst hiervan direct passende actie ondernemen.
Bij grensoverschrijvend gedrag tussen kinderen onderling of tussen kinderen en een beroepskracht
worden signalen welke waargenomen worden (door ouders, kinderen of andere beroepskrachten),
direct opgepakt door de directie. Deze zullen in eerste instantie hoor en wederhoor toepassen. Daarna
zullen de protocollen toegepast worden die hiervoor staan.
Als er sprake is van grensoverschrijdend gedrag, in welke vorm dan ook, treed de beroepskracht direct
handelend op, door een gesprek aan te gaan met de veroorzaker van dit gedrag. Dit gesprek vind altijd
plaats in het bijzijn van een collega of directielid. De beroepskracht op wiens initiatief het gesprek
plaats vind meld dit vooraf bij de directie. Deze melding, via mail, omschrijft hetgeen er gebeurd is.
In overleg met de directie wordt bepaald welke van de job coach of welk directielid aanwezig is bij het
gesprek.
De job coach die bij het gesprek aanwezig is (of het directielid) maakt notulen van het gesprek, welke
aan de directie zal worden toegezonden.
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4 Ogenprincipe per locatie.
Kinderdagverblijf Tante Riet, Johan Berkstraat 31 te Zuid-Beijerland

De locatie Tante Riet is gehuisvest in obs de Eendragt. Binnen KDV Tante Riet is één
verticale, samengestelde, groep gehuisvest.
De groep kan gebruik maken van 4 verblijf en rust ruimten. Het betreft een verblijfruimte, een
verschoonruimte en een tweetal rustruimte. De verblijfruimte is rondom voorzien van ramen.
De verschoonruimte is vanuit de verblijfsruimte zichtbaar d.m.v. glaswerk in de deur. In de
rustruimte zitten in de deuren inkijkramen, terwijl er tevens gewerkt wordt met toezicht en
babyfoon’s.
Voor buiten speelactiviteiten maakt de locatie gebruik van het schoolplein van de school. Dit
plein is omgeven door een hekwerk.
In hetzelfde gebouw is de BSO gehuisvest en ook de openbare school de Eendragt. Het
gebouw heeft een open karakter door het vele toegepaste glaswerk in ramen en deuren.
De locatie heeft een
samenwerking met de
bibliotheek, welke een tweetal
vrijwilligers beschikbaar heeft
gesteld om op tourbeurt te
komen voorlezen. Dit gebeurd
ten alle tijden in aanwezigheid
van een beroepskracht.
Binnen de locatie is een
vrijwilligster actief. Op beschikbare tijden is zij beschikbaar voor tal
van (herstel) activiteiten binnen de locatie.
BSO de Hitsert, Johan Berkstraat 31 te Zuid-Beijerland
De locatie de Hitsert is eveneens gehuisvest in obs de Eendragt. Binnen De Hitsert is er
sprake van een zestal groeps en/of verblijfsruimten. De groepsruimte zijn allen voorzien van
buitenramen met glaswerk, waardoor er van buitenaf in de ruimte gekeken kan worden. De
ruimte worden gebruikt door 2 groepen welke na leeftijd zijn onderverdeelt.
Voor buiten speelactiviteiten maakt de BSO gebruik van het schoolplein van de school. Dit
schoolplein is omgeven door een hekwerk.
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Kinderdagverblijf Tante Marlie, Maalderij2a te Strijen

De locatie Tante Marlie is gehuisvest in een voormalig woongebouw voor begeleid wonen
van jongeren met een handicap.
Binnen de locatie Tante Marlie fungeren twee samengestelde groepen, te weten een
babygroep en een peutergroep.
De peutergroep bevind zich op de begane grond, waar langs de groepsruimte een openbaar
pad loopt. D.m.v. 2 ramen en een vide kunnen mensen rechtstreeks in de diverse ruimte naar
binnen kijken.
De keuken en de groepsruimte zijn van elkaar gescheiden d.m.v. een hekje. Vanuit beide
ruimte is het mogelijk om via de opening boven het hekje en door een open nis in de muur
mee te kijken in de andere ruimte.
Vanaf de entree is het rechtstreeks mogelijk in de groepsruimte te kijken door dat in de deuren
die toegang geven tot deze ruimte grote ruiten zijn geplaatst.
De twee slaap gelegenheden zijn apart gesitueerd van de groepsruimte. De toegangsdeuren
van de slaapruimte zijn voorzien van een inkijkraam.
De babygroep bevind zich op de eerste verdieping. De groep beschikt over een open
groepsruimte en een eigen keuken. Daarnaast maakt de babygroep gebruik van twee
slaapruimte en een ziekenkamer annex rust ruimte. De deuren van de slaapruimte en
ziekenkamer zijn allen voorzien van een inkijkraam.
Op de eerste verdieping is tevens de leidsterskamer welke dienst doet als gespreksruimte maar
ook als studeerruimte voor stagiaires. Tevens hebben beroepskrachten welke een gebroken
dienst hebben de mogelijkheid zich hier terug te trekken.
De babygroep beschikt over een babyfoon waarvan de ontvanger op de begane grond in de
peuterruimte staat.
Binnen de locatie is een vrijwilligster actief. Op beschikbare tijden is zij beschikbaar voor tal
van activiteiten binnen de locatie.
De locatie heeft een samenwerking met de bibliotheek, welke een vaste vrijwilligster
beschikbaar heeft gesteld om te komen voorlezen. Dit gebeurd ten alle tijden in aanwezigheid
van een beroepskracht.
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Bijlage : actualiseren veiligheid- en
gezondheidsbeleid
Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is een levend document. Dat betekent dat het
beleid nooit af is en bij veranderingen binnen de locaties, constateringen of bij
incidenten wordt aangepast. Het beleid is een vast agendapunt binnen de
teamvergaderingen.
Daarnaast worden beroepskrachten in opleiding, stagiaires en vrijwilligers op de hoogte
gesteld van het veiligheid- en gezondheidsbeleid door hun begeleider op de werkvloer.
Beroepskrachten in opleiding ontvangen bij de start van hun werkzaamheden bij ons, als
onderdeel van alle informatie die zij ontvangen, het laatste exemplaar van het
gezondheids-en veiligheidsbeleid.
Het document is opgenomen in de ouderinformatie map welke op elke locatie staat voor
ouders om in te zien. De laatste versie is eveneens opgenomen op onze website bij
ouder informatie.
Hieronder geven we aan wanneer het beleid voor het laatst is geactualiseerd en wat de
reden was voor de aanpassing.
Datum aangepast:

Reden aanpassing:

Datum aangepast:

Reden aanpassing:
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Reden aanpassing:

Datum aangepast:

Reden aanpassing:

Datum aangepast:

Reden aanpassing:

Datum aangepast:

Reden aanpassing:
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