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Inleiding 

Voor u ligt het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kindercentrum De verborgen Schat  
voor locatie Haardstee. 

Door middel van dit plan maken wij voor u inzichtelijk hoe wij op onze locatie werken met 
betrekking tot veiligheid en gezondheid: een onderwerp dat voor ons hoog op de agenda 
staat. Het doel is de kinderen en medewerkers een zo gezond en veilig mogelijke werk/speel 
en leeromgeving te bieden, waarbij kinderen leren omgaan met kleine risico’s en ze tegen 
grote risico’s worden beschermd. 

Dit Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid geldt vanaf 1 mei 2018. Het is tot stand gekomen 
na de evaluatie van de Risicomonitor (VeiligheidNL) en in overleg met enkele (toekomstige) 
teamleden en een pedagoog, waarbij de vraag is gesteld: zal onze manier van werken tot 
een zo veilig mogelijke werk/speel en leeromgeving leiden? Waar nodig zijn maatregelen 
getroffen ter verbetering. 

De houder/leidinggevende is eindverantwoordelijk voor het Beleidsplan Veiligheid en 
Gezondheid en is tevens de preventiemedewerker van de organisatie (de heer Marck 
Nunes). Medewerkers worden betrokken bij het tot stand komen van het beleid, zodat het 
ook door het hele team kan worden uitgedragen. Ownership is belangrijk bij de correcte 
uitvoering van een dergelijk plan. Tijdens iedere teamvergadering zullen de verschillende 
thema’s op het gebied van Veiligheid en Gezondheid worden geëvalueerd, zodat er een 
constant leer- en verbeterproces gaande is van implementeren, evalueren en actualiseren. Zo 
blijven we monitoren of de maatregelen effectief blijken en kunnen we bijsturen waar nodig.  

De resultaten van dit verbeterproces worden verwerkt in een apart document dat in de Map 
Veiligheid en Gezondheid wordt opgeborgen. Deze ligt ter inzage op kantoor voor alle 
medewerkers, stagiaires, ouders en de oudercommissie. Uiteraard zijn deze documenten 
ook digitaal inzichtelijk voor betrokkenen en toegankelijk gemaakt op de tablets.  

Bij kindercentrum De verborgen Schat dienen wij een beleid te creëren voor veiligheid en 
gezondheid, waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste 
aandachtspunten voor het beleid van de vestiging is de bewustwording van mogelijke 
risico’s, het voeren van een goed beleid op de grote risico’s en het bespreken van de 
mogelijke risico’s. Dit heeft als doel om een veilige en gezonde omgeving te creëren. 

Zo hanteren wij de volgende protocollen die samen het beleid vormen van De verborgen 
Schat. Zowel het pedagogisch beleid als ook de protocollen zijn op de tablets ter inzage. 
Nieuwe medewerkers moeten die, tijdens hun inwerkperiode, uitvoerig doornemen. In het 
vestiging-specifieke Werkplan staat vermeld hoe er gewerkt wordt met betrekking tot het 
vierogenprincipe en hoe de achterwacht is geregeld (dit staat overigens ook beschreven in 
de Map Veiligheid en Gezondheid). 
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De onderwerpen per onderdeel zijn: 

Gezondheid 
1. Schoonmaaklijsten 
2. Ventilatie 
3. CO2 
4. Luchtvochtigheid 
5. Temperatuurlijsten ruimten en koel-en vrieskast (worden maandelijks automatisch 

vastgelegd d.m.v. aircheq systeem) 

Voedingsbeleid 
1. Voedselveiligheid / De hygiënecode voor kleine instellingen 
2. https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download  
3. Werkinstructie gezond binnenmilieu 
4. Werkinstructie ziektebeleid 
5. Werkinstructie vaccinatiebeleid 

Veiligheid 
1. Ontruimingsplannen 
2. Calamiteitenbeleid 
3. Toegangsbeleid 
4. Werkinstructie veiligheidsmaterialen 
5. Informatiefolder (incl. Huisregels voor ouders) 
6. Protocol veilig slapen 
7. Protocol buitenspelen en uitstapjes 
8. Protocol vermissing 
9. Formulier overeenkomst sieraden 
10. EHBO 
11. Meldcode misbruik en kindermishandeling 
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1. Missie, visie en doel 

Bij De verborgen Schat locatie Haardstee vangen wij kinderen op in een veilige en gezonde 
omgeving. Dit doen we door kinderen af te schermen van risico’s, kinderen leren om te 
gaan met kleine risico’s, uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling. 

Samen met ouders willen wij de kinderen begeleiden naar volwassenheid en hen de 
middelen meegeven die ze nodig hebben om iedere levensfase daar naartoe voorspoedig 
te laten verlopen. We begeleiden ze naar een toekomst als wereldburgers, die goed in hun 
vel zitten, hun talenten kennen en verder willen ontwikkelen, en zich positief willen inzetten 
voor de samenleving, met een gezonde leefstijl, een open en geïnteresseerde houding, 
gemeenschapszin en medeverantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de omgeving. Zij 
doen dat samen met anderen en ieder naar eigen vermogen. 

Natuurlijk werken we daaraan vanuit de eigenheid van elke leeftijdsfase. Het leren omgaan 
met risico’s binnen een veilige speel en leeromgeving vormt de basis voor dit alles. Wij 
willen kinderen een veilige basis bieden, met daarbij ook een gevoel van veiligheid, van 
waaruit zij zich zorgeloos kunnen ontwikkelen en de verschillende fases van het leven 
gemakkelijk kunnen doorlopen.  

Wij maken daarbij gebruik van drie belangrijke ontwikkelingsthema’s: 
Betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid.  

Betrokkenheid 
Stimuleren van betrokkenheid betekent dat we kinderen ondersteunen om betrokken te zijn 
in hun activiteiten en spel. Daarmee bedoelen we dat ze geconcentreerd in hun activiteit 
kunnen opgaan zonder zich te laten afleiden.  
We zorgen ook dat kinderen betrokken raken bij de wereld om hen heen. Die 
betrokkenheid betekent dat we goed naar elkaar (leren) luisteren, zodat we oog krijgen voor 
de ander / andere kinderen op de groep. Een tweede stap is buiten de eigen groep (andere 
leeftijdsgroepen). Daarna ook buiten de vestiging, de buitenwereld, de natuur, de 
samenleving. 

Ondernemendheid 
Een positief zelfbeeld, zelfkennis, vertrouwen in zichzelf en in de omgeving, maken dat 
kinderen op ontdekking kunnen gaan, initiatieven kunnen nemen en daarmee hun eigen 
leeromgeving creëren. Een veilige omgeving is daartoe een voorwaarde.  
Voor iedereen, kinderen, medewerkers en ouders, geldt dat we ons richten op een positieve 
instelling en een probleemoplossende manier van denken, spelen en werken. We 
observeren de kinderen, geven ze de ruimte om zelf te ondernemen en bieden uitdagingen 
om kinderen uit te dagen tot ontwikkeling. We zien wanneer de activiteit van kinderen 
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stagneert, zodat we ze op het juiste moment verder kunnen helpen. We helpen kinderen 
succeservaringen op te doen die het zelfvertrouwen vergroten.  

Nieuwsgierigheid 
Om kinderen toe te rusten op een leven lang leren en te zorgen dat kinderen nieuwsgierig 
en leergierig worden, geven we ze letterlijk en figuurlijk de ruimte, een veilige omgeving en 
een aanbod in materialen en activiteiten om te leren en ontdekken. Een veilige omgeving 
betekent ook leren omgaan met risico’s. Bijvoorbeeld omgaan met volwassenen materiaal, 
klimmen en springen waarbij je kunt vallen. Om dat gevoel van veiligheid te vergroten 
zullen medewerkers uiteraard alert blijven om een kind direct te troosten en uit te leggen 
wat er is gebeurd, om dat leerproces van ‘vallen en opstaan’ op de juiste manier te 
begeleiden. Kinderen zullen nieuwsgierig blijven en een open leerklimaat ervaren waarbij 
fouten maken niet bestaat en hoort bij het proces van zelfontwikkeling.  

Hygiëne betekent dat kinderen het onderscheid leren tussen gewoon vuil (modder) en 
gevaarlijk vuil (poep). Jonge kinderen prikkelen we door een aanbod in bijvoorbeeld 
snoezelactiviteiten, waardoor ze zich bewust worden van hun zintuigen.  
In de communicatie met kinderen stellen we open vragen die leiden tot een nieuwsgierige 
houding. Dat zijn vragen zonder verwachting of invulling. Dus niet: ‘welke kleur is dit’, maar 
wel: ‘wat is hier veel te zien hé, wat zie je hier allemaal?’ 

Pedagogisch medewerkers en ouders zijn rolmodel. De verborgen Schat ondersteunt haar 
medewerkers dan ook om zich verder te ontwikkelen in betrokkenheid, ondernemendheid 
en nieuwsgierigheid. Voor medewerkers en ouders is een voorwaarde, dat zij gelijkwaardige 
partners zijn. In werkoverleg en in teamvergaderingen bespreken medewerkers met elkaar 
wat de drie ontwikkelingsthema’s voor hen betekenen en hoe ze daaraan kunnen werken.  

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid	 �8



2. Grote risico's  

In dit hoofdstuk beschrijven we de grote risico’s die op of rond onze locatie kunnen leiden 
tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. 
De risico’s zijn onderverdeeld in 3 categorieën te weten: fysieke veiligheid, sociale veiligheid 
en gezondheid. Per categorie beschrijven we de belangrijkste risico’s met daarbij de 
maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot een minimum te beperken. Voor 
de overige risico’s gelden onze protocollen. 

Fysieke veiligheid 

Risico 
omschrijving

Genomen of te nemen maatregel

Verstikking - Eten wordt altijd gezamenlijk aan tafel gedaan. Groepsleiding houdt 
toezicht en zorgt dat kinderen niet proppen. Kinderen zitten niet alleen 
aan tafel.
- Voorwerpen kleiner dan 3 cm weren wij. Voor elke maaltijd lokaal 
opruimen, medewerkers houden toezicht dat kinderen geen speelgoed 
in hun mond stoppen.
- Kinderen mogen geen kleding aan met koordjes rond hun nek.
- Wij hebben afspraken rondom bepaalde voedingsmiddelen gemaakt. 
Voorbeelden hiervan zijn: appels worden gepureerd of in flinterdunne 
stukjes gesneden; cherry tomaatjes worden in vieren gesneden.

Vallen - Medewerkers weten en kennen het protocol veilig slapen en leven 
deze na.
- Kinderen die reeds kunnen klimmen slapen in de onderste bedden en 
alle bedden zijn voorzien van dubbele sluitingen, medewerkers 
controleren of de sluitingen goed dicht zijn voordat zij de slaapkamer 
verlaten.
- Boxen zijn volgens de laatste veiligheidseisen en de hoogte is te 
hoog om eruit te klimmen. Box gaat op slot zodra het kind erin ligt.
- Kinderen kunnen niet zelfstandig in/uit een kinderstoel klimmen. 
Kinderen begeleiden wij altijd bij het betreden van de kinderen stoelen/
banken. Bij de kinderstoelen zorgt de groepsleiding dat de kinderen 
worden vastgemaakt met een tuigje.
- De aankleedtafel staat tegen een muur aan en de groepsleiding houd 
altijd toezicht als een kind op een aankleedtafel ligt. Kinderen worden 
nooit alleen gelaten op een aankleedtafel.
- Er mag niet gerend worden op de groepen en in de gang door de 
kinderen.
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Vergiftiging - Op de groep zijn er geen schoonmaakmiddelen aanwezig. 
Groepsleiding houd toezicht dat kinderen geen zalf, luierdoekjes etc. 
pakken. Deze liggen buiten het bereik van kinderen.

 - Tassen van leidsters staan opgeborgen in de kast op de groep of op
kantoor.
 - Ouders worden geattendeerd door groepsleiding en memo dat ze
hun tas niet in de speelruimte mogen leggen.
- Er zijn geen giftige planten aanwezig
 - Meegegeven medicijnen worden in de koelkast bewaard of hoog 
opgeborgen.

Verbranding - Bij de commodes is warm water aanwezig voorzien van een 
thermostaat kraan waardoor deze niet warmer dan 37 graden kan 
worden.
- Kinderen mogen niet in de keuken komen, bovendien zijn deuren 
voorzien van traphekjes
- Warme dranken van medewerkers worden altijd hoog weggezet en 
pas gedronken als deze niet meer heet zijn.
- Kinderen kunnen niet bij de radiator omdat deze omkappingen heeft, 
de slaapkamer/speelruimte heeft een goede temperatuur.
- Op warme dagen gaan wij niet met de kinderen buiten spelen tussen 
12.00 en 15.00. Kinderen worden in de zomer een half uur voordat ze 
naar buiten gaan ingesmeerd met minimaal factor 30.
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Vermissing - Groepsdeuren zijn dicht en de deurklinken staan hoog afgesteld 
zodat kinderen niet zelfstandig naar buiten kunnen.
- We bespreken met de kinderen op speelse wijze wat ze moeten doen 
als zij de groep kwijt zijn.
- Tijdens buiten spelen is er altijd toezicht bij het toegangshek.
- Het toegangshek moet met meerdere handelingen worden geopend.
- Bij uitstapjes buiten de deur wordt altijd goed naar de situatie ter 
plekke gekeken en wordt daarop een plan gemaakt.
- Kinderen worden aan het einde van de dag alleen aan bevoegde 
ouders overgedragen, tenzij de ouder dit anders heeft doorgegeven 
(ieder kind heeft een officiële lijst met daarin de personen door wie ze 
zouden kunnen worden opgehaald). Ouders kunnen alleen 
binnenkomen met een vingerafdruk in het beveiligingssysteem, 
anderen moeten aanbellen. 
- De Wolkjes en de Sterretjesgroep maken gebruik van de toiletten in 
de sanitaire ruimte die zich op de hal bevindt. Kinderen mogen alleen 
onder begeleiding van een pedagogisch medewerker naar het toilet. 
De pedagogisch medewerkers melden bij elkaar wanneer zij de 
stamgroepsruimte verlaten en waarom. Wanneer beide groepen 
geopend zijn, kunnen de pedagogisch medewerkers elkaar 
ondersteunen wanneer een kindje aan de randen van de dag naar het 
toilet moet en er alleen op de groep gewerkt wordt. De ene groep 
vangt de kinderen van de andere groep dan tijdelijk op. Wanneer er 
onverhoopt maar 1 pedagogisch medewerker is en er is geen andere 
volwassenen in het pand aanwezig is (dit komt in principe niet voor 
vanwege het feit er altijd twee volwassenen aanwezig zijn), dan zal de 
pedagogisch medewerker de overige groep kinderen meenemen naar 
de hal wanneer zij de stamgroepsruimte verlaat om op die manier 
overzicht te houden op alle aanwezige kinderen. 

Mogelijke oplossingen:
Altijd toezicht bij de buitendeur.
Hulp in roepen van medewerkers van de betreffende locatie.

Verkeer Uitstapjes altijd onder voldoende begeleiding zoals beschreven staat in 
het protocol buitenspelen en uitstapjes, bijlage 15.
- Tijdens uitstapjes dragen de kinderen en de begeleiders herkenbare 
hesjes.
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Wiegendood - Baby’s ten allen tijde met een slaapzak aan laten slapen. Checklist 
veilig slapen hangt in de slaapkamer. 
- Instructieblad preventie wiegendood wordt nageleefd.
- De slaapkamer heeft een goede temperatuur, tussen de 16 en 19 
graden, kinderen worden te slapen gelegd in een slaapzakje en met 
een t shirtje/ romper met lange mouwen en in de zomer een romper 
met korte mouwen. 
Volgens het protocol Veilig Slapen worden de kinderen minimaal ieder 
half uur gecontroleerd tijdens het slaapmoment.
- Er worden geen dekbedden gebruikt maar lakentjes en/of katoenen 
dekentje
- Bedjes worden laag opgemaakt.
- Voor Kinderen tot 1 ½ jaar die op hun buik slapen wijzen wij de 
ouders op de risico’s. Ouders vullen een toestemmingsformulier in.
- Kinderen gebruiken geen knuffeldier groter dan een spuugdoekje. 
Wanneer ouders dit toch wensen dan wijzen wij ouders op de gevaren 
en laten de ouders schriftelijk toestemming daarvoor geven.
- De werkwijze rondom het gebruik van peuterbedjes. Peuters die 
alleen nog hoeven te rusten, mogen op een peuterbed (stretcher) op 
de groep uitrusten. Er dient altijd een pedagogisch medewerker bij de 
kinderen op de groep aanwezig te blijven. De stretchers kunnen 
voorzien worden van een speciale stretcher hoeslaken. Kinderen 
liggen in de kleding op de stretcher. Gevaarlijke kleding zoals 
capuchontruien met touwtjes worden uitgetrokken. Kinderen kunnen 
ook rusten onder een laken of een katoenen dekentje. 

Verdrinking - Wanneer wij buiten wandelen en bij water komen, dan houden wij de 
kinderen vast. We bespreken op speelse wijze het gevaar van water.
- In de zomer is er altijd toezicht bij het gebruiken van een badje.
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Sociale veiligheid

Gezondheid 

Risico omschrijving Genomen of te nemen maatregel

Grensoverschrijdend 
gedrag

Zie hoofdstuk 6

Kindermishandeling Zie hoofdstuk 6

Vermissing - Wij werken (met Tablets) digitale aanwezigheidslijsten. Bij 
binnenkomst/weggaan wordt het kindje aan/afgevinkt.
- Tussendoor worden de kinderen geteld.
- Wanneer alle kinderen uit bed zijn en niet meer in de 
slaapkamer, wordt het rolgordijn geopend.
- Bij het afsluiten van de groep worden nogmaals alle vertrekken 
gecontroleerd.
- Bij het overdragen van de groep aan een collega wordt de 
digitale lijst up to date overgedragen aan de collega.

Gevaren tijdens 
uitstapjes

- PM'ers letten bij een uitstapje naar het bos op loslopende 
honden en spreken de baas van de hond hierop aan.
- Kinderen wordt aangeleerd niet zomaar honden te aaien.
- Bij water worden alle kinderen vastgehouden.
- Wanneer een speeltuin niet omheind is zorgen PM’ers voor 
toezicht aan beide kanten van de speeltuin.

Risico omschrijving Genomen of te nemen maatregel

Gastro enteritis 
(diarree)

- Na iedere verschoon beurt worden de aankleedtafels/peuter 
wc/potjes schoongemaakt. 
Het aankleedkussen wordt schoongemaakt met allesreiniger in 
een fles of plantenspuit. Zorg dat deze niet op vernevelstand 
staat en maak deze iedere dag leeg en schoon. 
- Handen worden gewassen volgens de hygiënerichtlijn voor 
kinderdagverblijven

Voedselinfectie of 
voedselvergiftiging

- Wij werken volgens het Voedingsbeleid en houden ons aan de 
hygiënecode voor kleine instellingen.
https://www.sociaalwerknederland.nl/?
file=5419&m=1334053054&action=file.download
Bij de aanstelling van een groepshulp zullen wij de groepshulp 
de opleiding voor het werken met de hygiënecode laten volgen 
bij het OVD

Huidinfectie 
(krentenbaard)

- Ieder kind heeft zijn eigen benodigdheden (spuugdoekje/
slabbetje/washandje/beker/bestek/bord/beddengoed/slaapzak)
- Jassen hangen in afgesloten luizenzakken aan de kapstok 
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Luchtweginfectie ( RS 
virus)

- Hoest en niesdiscipline
- Continu toezicht op vieze neuzen, direct schoonmaken met 
voor ieder kind een eigen zakdoekje.
- Speelgoed wordt minimaal naar regelmaat van de 
schoonmaaklijsten schoongemaakt/ gewassen.
- Ventileren doormiddel van ventilatieroosters. Deze dienen ten 
alle tijden open te staan.
- Luchten door deuren en ramen even open te zetten. 
Ramen mogen alleen open gezet worden wanneer er geen 
kinderen aanwezig zijn in de betreffende ruimte en zijn voorzien 
van een inbraakketting(beveiliging)
- Minimaal 2 keer per dag ramen en/of deuren even openzetten.
- CO2, luchtvochtigheid en temperatuur worden middels 
automatische CO2 systeem gemeten en geregistreerd.
- De aanpassing van de ramen voor de luchtstroom. Op de 
locatie zijn de ramen aangepast, zodat er in de groeps- en 
slaapruimten kan worden gelucht. Op de Regenboog en in de 
naastgelegen slaapkamer konden de ramen niet open. Alle 
ruimtes zijn voorzien van ventilatieroosters, waardoor ventilatie 
de hele dag door plaats kan vinden. 
- De medewerkers hebben de KIDDI-app van het Rijksinstituut 
van Volksgezondheid en Milieu op de tablets en de mobiele 
telefoon zodat zij snel het advies wel of niet weren bij 
(kinder)ziektes op kunnen zoeken. 
In ons Veiligheidshandboek staan de volgende afspraken 
vastgelegd.
Ziekten: 
o Zieke kinderen krijgen hun eigen speelgoed, deze wordt 

direct gedesinfecteerd. 
o Zieke kinderen vegen hun handen aan hun eigen 

handdoek of papieren doekjes af.
     

Infectie via water 
(legionella)

- De waterkraan wordt met grote regelmaat gebruikt.

klachten zoals hoofdpijn, 
slaperigheid en 
concentratieverlies

- Veilig en Fris brochure
- De aanwezigheid van een digitaal systeem (Airteq) voor het 
controleren van de temperatuur, CO2 en luchtvochtigheid  
- De aanpassing van de ramen voor de luchtstroom. Op de 
locatie zijn de ramen aangepast, zodat er in de groeps- en 
slaapruimten kan worden gelucht. Op de Regenboog en in de 
naastgelegen slaapkamer konden de ramen niet open. Alle 
ruimtes zijn voorzien van ventilatieroosters, waardoor ventilatie 
de hele dag door plaats kan vinden.
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3. Kleine Risico’s 

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we omgaan met de kleine risico’s. Onze missie is om 
kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden waarin zij leren omgaan met de kleine 
risico’s die er zijn. We willen ongelukken of ziekte zo veel mogelijk voorkomen, maar willen 
de kinderen niet over-beschermen maar juist op een speelse manier leren omgaan met 
risico’s, zodat ze goed worden voorbereid in het leven naar volwassenheid. Daarom 
beschermen we kinderen tegen grote risico’s, maar een bult, schaafwond, snee o.i.d. kan 
gebeuren. Kinderen leren hier zelfs van. Daarom aanvaarden we de kleine risico’s en leren 
we de kinderen om zich aan bepaalde afspraken te houden, maar ook hoe om te gaan met 
bepaalde spullen zoals speelgoed en rijdend materiaal. Bovendien zorgen we voor alertheid 
bij de pedagogisch medewerkers, zodat een kind dat is gevallen snel wordt gezien en 
getroost kan worden: dat brengt een veilig leer- en leefklimaat met zich mee. Kinderen 
voelen dat er ruimte is om zich te ontwikkelen met vallen en opstaan.  

De website van VeiligheidNL heeft een apart hoofdstuk over ‘risicovol spelen’ met daarbij 
een groeiboom die gebruikt kan worden om te analyseren hoeveel speelruimte je een kind 
geeft. Wij zullen deze groeiboom gebruiken als daar twijfel over is. VeiligheidNL zegt het 
volgende over risicovol spelen: ‘Iedereen wil het beste voor zijn kind en beschermen is daar 
van nature een belangrijk onderdeel van. We zijn daarom geneigd snel in te grijpen als we 
zien dat een kind in een risicovolle situatie komt. Maar is dat wel de juiste manier om er mee 
om te gaan? Risicovol spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Bij risicovol 
spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, 
waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding. Hierdoor  testen en verleggen 
kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te 
overwinnen. De opwinding, spanning en trots die kinderen ervaren tijdens het ontdekken en 
opzoeken van hun grenzen maakt dat kinderen risicovol spelen heel leuk 
vinden.’ (veiligheid.nl/risicovolspelen).  

Het beperken van gezondheidsrisico’s en kinderen hieraan te laten bijdragen doen wij 
d.m.v. goede afspraken met de kinderen en ouders, maar ook voorbeeldgedrag van de 
medewerkers is hierbij belangrijk. Voorbeelden van afspraken op het gebied van 
gezondheidsrisico’s zijn: handen wassen na toiletbezoek, hand voor de mond bij hoesten en 
niezen, gezichten schoon maken na het eten. 

Wij werken aan de hand van diverse protocollen op het gebied van gezondheidsrisico’s, 
waarvan een opsomming in de inleiding staat beschreven. Deze protocollen zijn onderdeel 
van ons Pedagogisch Beleid, welke voor alle medewerkers ten allen tijde beschikbaar zijn. 
Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van deze protocollen en werken hier ook 
naar, de protocollen worden jaarlijks geëvalueerd tijdens onze teamvergaderingen.  

Kleine risico’s op het vlak van gezondheid 
. Wij werken met een hoest en niesdiscipline 
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. Ventileren extra door de ramen te openen 

. Instructie handen wassen volgens de hygiëne-richtlijn kinderopvang 

. Ieder kind heeft zijn eigen bord, beker, bestek, speen, beddengoed 

. Gebruik van wattenstaafjes bij gebruik van crème en zalf. 

. Werkinstructie ziektebeleid 

Kleine risico’s op het vlak van veiligheid 
. Vallen/ struikelen/ botsen/ glijden zoveel mogelijk beperken door speelgoed op te ruimen. 
Wij vinden dit ook aanvaardbare risico’s waarvan we vinden dat kinderen ook moeten leren 
omgaan met kleine risico’s. 

Om de kans op kleine ongevallen te beperken, hebben wij bepaalde huisregels vastgelegd. 
Wij leren de kinderen deze huisregels. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met bepaald 
speelmateriaal. Zie bijlage 13 ‘Informatiefolder (incl. Huisregels voor ouders)’. Deze 
huisregels hangen ook op de groep.  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4. Risico inventarisatie 

Op 16-11-2017 hebben wij een inventarisatie uitgevoerd. Aan de hand van deze 
inventarisatie hebben wij de risico’s in kaart gebracht. De grote risico’s zijn beschreven in 
hoofdstuk 3.  

Zodra wij operationeel zijn zal het beleid tijdens elk teamoverleg geëvalueerd, en zo nodig 
bijgesteld en/of aangevuld worden.  

Preventiemedewerker 
Volgens de ARBO-wet moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst 
hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan 
uitvoeren. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere 
arbodienstverleners en voorziet hen van advies.  

Rol preventiemedewerker 
De preventiemedewerker adviseert over veiligheid en gezondheid en dus ook over BHV. De 
preventiemedewerker kan en mag ook BHV’er zijn, maar dat hoeft niet. 

De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn: 
● Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
● Het adviseren en nauw samenwerken met de  ondernemingsraad/ personeels-

vertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed 
arbeidsomstandighedenbeleid. 

● Deze maatregelen (mede) uitvoeren. 

De preventiemedewerker van KC De Verborgen Schat: 
Naam preventiemedewerker: M. Nunes 
Telefoonnummer: 0621315886 

Beleidscyclus 
Deze beleidscyclus zijn we gestart met een risico inventarisatie, we hebben hierbij gekeken 
naar de risico’s die al in onze lopende risico inventarisatie beschreven stonden.  

Jaarlijks zal de QuickScan herhaald worden. Op basis van de uitkomsten van de QuickScan 
van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. 

In december zal jaarlijks het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid geëvalueerd worden en 
indien nodig wordt het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. Deze evaluaties 
worden vastgelegd in de Map Veiligheid en Gezondheid en zijn ook digitaal inzichtelijk voor 
betrokkenen (medewerkers en ouders).  
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In de toekomst zullen we elk teamoverleg de onderwerpen evalueren en zorgen we dat alle 
onderwerpen uit deze inventarisatie minimaal 1 keer per jaar aan bod komen. Zo blijven alle 
medewerkers betrokken bij de inventarisatie van de risico’s. De assistent leidinggevende 
heeft de taak om te bewaken of de teamvergadering volgens onderstaande planning 
verloopt en bewaakt dat er notulen van de vergaderingen gemaakt worden. De evaluaties 
worden ook vastgelegd in de Map Veiligheid en Gezondheid en zijn digitaal inzichtelijk voor 
betrokkenen.  

Planning  teambesprekingen 
September: Tijdens het teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke 

onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode 
hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie.   

Oktober: Grote risico’s 
November: Kleine risico’s 
December: Grensoverschrijdend gedrag 
Januari: Communicatie intern en extern 
Februari: Ontruimingsplan en Calamiteitenbeleid 
Maart:  Meldcode 
April:  Ventilatie beleid/ luchtkwaliteit 
Mei:  Voedingsbeleid/ voedselbereiding 
Juni:  Schoonmaakbeleid 
Juli:  Ziektebeleid 
Augustus: Overige beleidsdocumenten 

Vast onderwerp van iedere teamvergadering is het doorspreken of er (bijna)ongevallen 
hebben plaatsgevonden en of alle stappen afgerond zijn. 
Een tweede vast onderdeel is of er signalen uit de meldcode gesignaleerd zijn. 
Het derde vaste onderdeel is de voortgang uitvoering jaarlijkse QuickScan. 

Om te bepalen of de beschreven risico’s en genomen acties ertoe leiden dat er een 
veiligere en gezondere omgeving ontstaat, evalueren we de genomen maatregelen tevens 
elk teamoverleg. Zo ontstaat er een constante cyclus van gemaakte afspraken en evaluatie. 
Ook kunnen zich nieuwe risico’s voordoen die we aanvullen in dit beleid, waardoor het een 
cyclisch document blijft. Deze nieuwe risico’s zullen apart gecommuniceerd worden aan alle 
betrokkenen en inzichtelijk gemaakt worden, zowel fysiek op de groep als digitaal.  
      
Na elk teamoverleg zullen we omschrijven wat de actiepunten zijn en of de genomen 
maatregelen hebben geleid tot een meer veilige en gezonde omgeving. 

Wij gebruiken hiervoor het volgende schema en voor nu staan de volgende acties nog 
open: 
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Het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid is tevens onderwerp van vergadering van de 
oudercommissie, waarbij een functionaris wordt aangesteld die een veiligheidsronde loopt 
alvorens de vergadering te starten, zodat het een terugkerend item wordt. Op die manier 
zullen ouders actief meewerken aan een optimaal Veiligheid- en Gezondheidsbeleid. De 
bevindingen van deze vergadering worden ook weer teruggekoppeld aan medewerkers 
gedurende de teamvergaderingen. Op deze manier zijn alle betrokkenen actief in het 
proces van implementeren, evalueren en activeren.  

Ouders en medewerkers worden geattendeerd op de aanwezigheid van de Map Veiligheid 
en Gezondheid waarbij het verbeteringsproces actief wordt bijgehouden. Daarin zijn 
uiteraard ook nog te vinden: het Calamiteitenbeleid en ontruimingsplan inclusief logbok 
(ieder jaar wordt het ontruimingsplan geoefend), de achterwachtregeling, BHV en EHBO 
van medewerkers.  

Het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid is ook digitaal inzichtelijk op de tablet van de 
medewerkers, met daarin ook de bovengenoemde onderdelen. De tablet en de telefoon 
zijn voorzien van de link Risicovol Spelen van VeiligheidNL, de app gezondheid van Kiddi, 
de Gifwijzer, de app Meldcode Kindermishandeling van BOinK, het rooster met daarin 
beschreven wie achterwacht heeft met telefoonnummer (indien van toepassing) en welke 
personeelsleden BHV en EHBO geschoold zijn. 

 

Datum Actie Afgesproken Maatregel

19-11-2019 Verlaagde wastafel op de 
sterretjes wordt verhoogd

     

19-11-2019 Extra wastafel wordt 
geplaatst in de sanitaire 
ruimte in de 
regenbooggroep

Datum Genomen 
Maatregel

Effect Vervolg nodig Ja/
Nee
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5. Thema’s uitgelicht 
      
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen 

Wat is grensoverschrijdend gedrag? Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: 
“elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele 
aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, 
waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de 
vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen”. In gewoon Nederlands: het gaat bij 
grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade 
wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd. 

Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in: 

• Lichamelijk geweld en verwaarlozing  (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, 
krabben, bijten of te weinig voeding, aandacht of verzorging) 

• Geestelijk geweld en verwaarlozing  (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, 
schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.) 

• Seksuele mishandeling  (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en 
verkrachting) 

• Vernieling van eigendommen van een ander  en/of het zonder toestemming 
betreden van de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf of 
buitenschoolse opvang. 

Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen 
ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door 
het slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, 
moet het ook als grensoverschrijdend worden aangepakt. 

Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen : 

• Kinderen onderling 

• Ouder / verzorger en kind en vice versa 

• Medewerkers / stagiaires en kind en vice versa 

• Medewerkers onderling 

• Ouder en medewerker en vice versa 

• Derden die werkzaamheden verrichten bij Kindercentrum De Verborgen Schat (bv 
tuinman, glazenwasser, klusjesman) in wisselwerking met medewerker, kind of ouder. 

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact 
hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Bij De verborgen Schat heeft dit thema 
dan ook onze bijzondere aandacht.  
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We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar 
te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt: 
● Wij zijn alert op gedrag van de collega’s en alle betrokken op onze opvang. Tijdens  

teamvergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een 
open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. Bij het 
vermoeden van  ongewenst gedrag door collega wordt gelijk leidinggevende en 
vertrouwenspersoon van het bestuur ingelicht. 

● De Handleiding voor Meldcode Kindermishandeling is een belangrijke hulpmiddel 
bij het herkennen van signalen  van kindermishandeling of huishoudelijke geweld. 
Ook de signalen van grensoverschrijdend gedrag door de kinderen of volwassenen 
(medewerkers) zijn hierin uitgelicht. Bij de geringste vermoeden van 
kindermishandeling raadplegen wij eerst deze handleiding (ook toegankelijk via de 
app van BOinK op de tablet). 

● De Meldcode Huishoudelijke geweld en Kindermishandeling wordt nageleefd. 
● In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd 

hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo 
weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 

● Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij 
bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op 
momenten dat dit nodig is. 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 
● Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) en staan 

vanaf 1 april 2018 geregistreerd in het personenregister en gekoppeld aan onze 
organisatie. 

● We werken met een vier-ogen beleid. 
● Medewerkers kennen het vier-ogen beleid 
● Het vier-ogen beleid wordt goed nageleefd. 
● Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed 

wordt nageleefd. 
● Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 

kind mishandelt. 
● Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een 

ander kind mishandelt. 
● Er is een Meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling 

vermoedt wordt. 
● Medewerkers kennen de Meldcode Kindermishandeling en passen hem toe bij een 

vermoeden van kindermishandeling. 
● Elk teamoverleg wordt over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te 

creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 
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Stappenplan handelen na voorval sociale veiligheid  

Grensoverschrijdend gedrag   
In de meldcode staat beschreven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag door 
personeel en een stappenplan wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 
onderling.  
Stap 1: In kaart brengen van signalen  
Stap 2: Melden van het gedrag bij leidinggevende  
Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag  
Stap 4: Maatregelen nemen  
Stap 5: Beslissen en handelen  
Stap 6: Nazorg bieden en evalueren 

Pesten is ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag en de pedagogisch medewerkers 
zullen, voor zover bewust pestgedrag voorkomt bij kinderen onder de 4 jaar, daar zeer alert 
op zijn. Pesten, slaan, schoppen en bijvoorbeeld bijten, zullen terugkerende thema’s zijn 
tijdens de teamvergaderingen.  

Vertrouwenspersoon 

Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of 
tussen ouders en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon. De 
vertrouwenspersoon probeert de vragen en klachten zelf af te handelen. Bij ernstige vormen 
van grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de ouders of verzorgers op de 
hoogte gebracht. Naar aanleiding van een gesprek met betrokkene(n) en het advies van de 
vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere partijen ingeschakeld moeten worden 
zoals een hulpverleningsinstantie, de politie of de klachtencommissie.  

Ook zet vertrouwenspersoon zich in voor medewerkers wanneer zich vervelende/
intimiderende situaties op het werk voor doen. Ofwel als er grensoverschrijdend gedrag 
plaats vindt. De getroffen medewerkers kunnen een vertrouwenspersoon benaderen die 
ondersteunt en adviseert bij het nemen van stappen. 

Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen 
psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook 
daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk 
onderdeel van dit beleid zijn. 

De vertrouwenspersoon binnen KC De verborgen Schat is M. Nunes hij is op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 0621315886 
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Kindermishandeling 

De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd en minimaal 1 keer 
per jaar inhoudelijk besproken. 
Wij hebben een aandachtsfunctionaris binnen onze organisatie. 
In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je 
met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen 
wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 
Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald 
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat 
dit nodig is. 

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 
● Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring). 
● We werken met een vier ogen beleid. 
● Medewerkers kennen het vier ogen beleid 
● Het vier ogen beleid wordt goed nageleefd. 
● Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier ogen beleid niet goed 

wordt nageleefd. 
● Medewerkers spreken elkaar aan wanneer zij ongepast gedrag jegens een kind 

ervaren. 
● Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 

kind mishandelt. 
● Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een 

ander kind mishandelt. 
● Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen bij kindermishandeling. 
● Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van 

kindermishandeling 

Stappenplan handelen na voorval sociale veiligheid 

Kindermishandeling  

In de meldcode staat een routekaartje stapsgewijs de verschillende fasen in de route 
beschrijft. In onze meldcode zijn de verantwoordelijkheden van de medewerkers van ons 

kinderdagverblijf uitgesplitst in taken en bevoegdheden.  

Vier ogen principe 

Onze opvang is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch 
medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar 
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werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden 
door een andere volwassene. 

De locatie zal minimaal geopend worden door een gediplomeerde pedagogisch 
medewerker met een andere volwassene (bijvoorbeeld de houder, beleidsmedewerker of 
administratief medewerker). De inlopende ouders en de omwonende dienen daarnaast ook 
nog als extra paar ogen en oren. Ook de aanwezige camera’s waarmee op afstand kan 
worden meegekeken door de houder dienen als de extra paar ogen op de groep.  
      

Wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de BKR zal er voor gezorgd worden dat er een 
andere volwassene (bijvoorbeeld de houder, beleidsmedewerker of een administratief 
medewerker) in het pand aanwezig is wanneer de pedagogisch medewerker tijdelijk alleen 
op de groep staat. 

De groepen splitsen zodra de tweede beroepskracht in het pand is en uiterlijk wanneer er 
meer dan 16 kinderen aanwezig zijn i.v.m. het aantal m2 speeloppervlakte van de 
groepsruimte en het aantal kinderen dat er maximaal opgevangen mag worden. 
De groepen komen aan het einde van de dag samen op de stamgroepsruimte van de 
Regenbooggroep wanneer er op beide groepen samen nog maximaal 16 kinderen 
aanwezig zijn i.v.m. het aantal m2 speeloppervlakte van de groepsruimte en het aantal 
kinderen dat er maximaal opgevangen mag worden. 

Wanneer de bezetting het toelaat wordt de locatie geopend en gesloten door 2 
pedagogisch medewerkers. De Regenboog groep opent en sluit dan op de eigen 
stamgroepsruimte en de Wolkjes en de Sterretjes openen dan op de stamgroepsruimte van 
de Wolkjes. De Wolkjes en de Sterretjes splitsen uiterlijk wanneer er meer dan 10 kinderen 
aanwezig zijn i.v.m. het aantal m2 speeloppervlakte van de groepsruimte en het aantal 
kinderen dat er maximaal opgevangen mag worden. 

Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan: 
● Alle groepen zijn voorzien van grote raampartijen met heel veel glas, waardoor je 

zeer gemakkelijk de groepen op kunt kijken.  
● Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel ouders op de groepen aanwezig die 

ook dienen als extra paar ogen en oren. 
● Twee van de drie groepen zijn door een muur gescheiden met heel veel glas, 

waardoor er sprake is van een zeer open werksfeer.  
● De houder is zelf bijna dagelijks op kantoor en kan ten alle tijden onaangekondigd 

de groep inlopen.  
● Bij een lage kindbezetting, wanneer er een medewerker alleen op de groep staat in 

plaats van met twee zit de houder of assistent- leidinggevende grotendeels van de 
dag op kantoor en wordt de dienst door 2 pedagogisch medewerkers gedraaid 
(gebroken dienst).  
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● Op alle groepen hangen er camera’s waarmee ook op afstand kan worden 
meegekeken door de houder. 

● Een open werkcultuur is minimaal één keer per jaar een vast onderwerp op onze 
teamvergadering. 

● De Meldcode Kindermishandeling wordt jaarlijks besproken met het team. 
● Wanneer de slaapkamer in gebruik genomen wordt, dient de beeldbabyfoon aan te 

staan.  
Collega’s melden het elkaar wanneer zij een kind in bed leggen. Wanneer er baby’s 
op bed liggen en de groep is aan het buitenspelen, hebben de pedagogisch 
medewerkers de beeldbabyfoon mee naar buiten.  

● Buitenspelen wordt altijd onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers (of 
indien de groep alleen gedraaid wordt, 1 pedagogisch medewerker met een andere 
volwassenen) gedaan. Wanneer er 1 pedagogisch medewerker meeloopt om 
kinderen binnen te laten plassen, meldt de pedagogisch medewerker dit aan de 
collega zodat die kan bewaken dat de pedagogisch medewerker niet te lang alleen 
is met het kind.  

● Uitstapjes kunnen alleen ondernomen worden wanneer dit onder begeleiding kan 
van twee gediplomeerd pedagogisch medewerkers. Ook kunnen er ouders 
gevraagd worden als extra paar ogen en oren. Ouders ondersteunen dan alleen en 
voeren alle gedelegeerde taken uit onder supervisie van een van de pedagogisch 
medewerkers.  

Achterwachtregeling 
      
Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen 
andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit 
betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien 
minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch 
bereikbaar tijdens de opvangtijden.       

Bij pauzes zijn de collega’s van de naastgelegen groepen de achterwacht van elkaar.  
      
De achterwachtregeling geldt wanneer er volgens de BKR 1 pedagogisch medewerker op 
de groep of locatie aanwezig is. In principe wordt de locatie Haardstee door twee personen 
geopend, namelijk de pedagogisch medewerker met een volwassene (houder,  
beleidsmedewerker of administratief medewerker).  

Indien de locatie in uitzonderlijke gevallen geopend of gesloten wordt door 1 
gediplomeerde pedagogisch medewerker, beschrijven wij wie de achterwacht is op het 
rooster en op de groep met het geplastificeerde bordje ‘achterwacht’ achter de naam van 
de betreffende medewerker (maar dit komt in principe niet voor).   
Tijdens het openen is de collega met een late dienst de achterwacht. Tijdens het sluiten is 
de collega met een vroege dienst de achterwacht.  
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Wanneer de houder in het pand aanwezig is, is hij de achterwacht.  

In de opstartfase, wanneer de tweede stamgroep nog niet geopend is, wordt ervoor 
gezorgd dat er een andere volwassene (bijvoorbeeld de houder, pedagoog of een 
administratieve medewerker) in het pand aanwezig is wanneer de pedagogisch medewerker 
tijdelijk alleen op de groep staat en er tijdelijk van de BKR wordt afgeweken. Dit mag een 
ongediplomeerde volwassenen zijn zoals de leidinggevende of een stagiaire. 
Op het rooster noteren wij wie de tweede volwassen persoon is die mee opent en/of sluit of 
aanwezig is tijdens de middagpauzes.  
      
Mocht een medewerker onverhoopt ziek zijn wanneer zij dienst heeft dan is de assistent-
leidinggevende hier altijd van op de hoogte en wordt de vroege dienst altijd ingevuld door 
een collega of door de assistent-leidinggevende zelf. 

Achterwachten en de minimale tijden waarop zij aanwezig kunnen zijn op locatie Haardstee 
(ook inzichtelijk met telefoonnummers van de achterwacht-medewerkers in de Map 
Veiligheid en Gezondheid, digitaal via de tablet, op het rooster en op de groep):  

      

      
     
     
      
      

Naam 
Medewerker

Achterwacht Tijd

Marck Nunes X 35 min

Anna Mama 
Sistina

X 1 min

Marijke Alberts

Rebecca Monquil X 10 min

Rachel Plet X 5 min

Melanie Lambinet

Hiskina de Rooij

Eliza Goudriaan

Josje Boersma

Drs. H. Velthuijsen X 10 min
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6. EHBO regeling 
      
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt. Mocht 
een kind toch letsel oplopen dan zijn alle medewerkers geschoold in kinder-EHBO of 
EHBO/BHV . Zo is er altijd iemand aanwezig die EHBO handelingen kan en mag verzorgen. 
Nieuwe medewerkers zullen z.s.m. een kinder-EHBO cursus gaan volgen. Zolang zij niet 
gediplomeerd zijn zullen zij nooit alleen op de locatie werkzaam zijn. 
      
De certificaten gaan behaald worden bij het volgende instituut: 
Livis. Wij hebben tevens een partneraccount bij Livis. 

Onze kinder-EHBO opleidingen zijn erkend door het Nederlands Rode Kruis. 

De volgende medewerkers hebben reeds een geldig en geregistreerd certificaat voor 
kinder-EHBO in bezit: 

     

     
Op het rooster hebben wij beschreven wie er dagelijks de aanwezige beroepskracht is die in 
het bezit is van een kinder-EHBO certificaat. In de Map Veiligheid en Gezondheid en 
digitaal op de tablet wordt de informatie van de medewerkers en hun EHBO certificaat up 
to date gehouden. De assistent leidinggevende houdt (en in de eerste startfase door de 
preventiemedewerker/BHV de heer M.Nunes) een lijst bij waarop staat welke medewerker 
op welke datum zijn EHBO certificaat heeft behaald en bijgehouden wanneer een herhaling 
of bijscholingscursus nodig is. Zij zal tevens de coördinatie en planning van deze cursussen 
voor iedere medewerker bijhouden in een daarvoor beschreven Actieplan scholing/
herhaling EHBO voor huidige medewerkers en nieuwe medewerkers (bijlage 18).  

Naam 
Medewerker

EHBO
/
BHV

Kinde
r 
EHBO

Marck Nunes X

Anna Mama 
Sistina

X X

Marijke Alberts X X

Rebecca Monquil X X

Rachel Plet      

Melanie Lambinet X X

Hiskina de Rooij X X

Eliza Goudriaan X

Josje Boersma X
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7. Communicatie en afstemming intern/extern  
      
Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze locatie op de hoogte is van het 
Veiligheid en Gezondheidsbeleid. Ook stagiaires en/of invalkrachten worden op de hoogte 
gebracht van dit beleid. Wij zorgen voor een uitgebreide introductie van ons beleid, 
daarnaast zijn het beleid en de protocollen op de Tablets, waarmee op de groepen gewerkt 
wordt aanwezig. Zo zijn alle aanwezige personen in staat om te handelen volgens onze 
afspraken. Het beleid en evaluatieproces is tevens inzichtelijk voor alle medewerkers, 
stagiaires en ouders in de daarvoor bedoelde map op kantoor.  
      
Tijdens ons teamoverleg is het bespreken van het Veiligheid en Gezondheidsbeleid een vast 
agendapunt, zodat de cyclus ‘implementeren, evalueren en actualiseren’ blijft bestaan en 
we bijstellen waar dit nodig is. Een samenvatting hiervan, zal daarnaast ook opgenomen in 
de notulen van deze overleggen. 
      
Tijdens een rondleiding en/of het intake gesprek informeren we ouders over het Veiligheid 
en Gezondheidsbeleid. Het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid zal geplaatst worden op 
onze website zodat ouders deze door kunnen nemen. 

Via onze nieuwsbrief en de verslagen van de oudercommissie zullen ouders op de hoogte 
worden gehouden over de voortgang en cyclus van het beleid. Tijdens de oudercommissie 
vergaderingen zullen ouders actief meedenken met de verbetering van het beleid en actief 
betrokken worden in het vierogenbeleid. Ook worden zij op de hoogte gesteld van de 
aanwezigheid van de Map Veiligheid en Gezondheid, zodat zij toegang hebben tot de 
verbetercyclus en aanpassingen van het beleid.  

Indien er (bijna)ongevallen hebben plaatsgevonden, worden deze besproken met de 
oudercommissie en kunnen zij gevraagd advies geven/ feedback geven op de manier 
waarop wij gehandeld hebben na het (bijna)ongeval.  
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Bijlage 1 Schoonmaaklijsten 
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Bijlage 2 Ventilatiebeleid 

https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=21406&m=1422005391&action=file.download 
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Bijlage 3 Binnen- en buitenmilieu

 

https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-
%20en%20buitenmilieu%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20mei%202016.pdf 
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Bijlage 4 Temperatuurlijsten ruimten en koel-en vrieskast  

De temperatuurlijsten van de ruimten en koel- en vrieskast worden maandelijks automatisch digitaal 
vastgelegd d.m.v. het Aircheq systeem. De data worden uitgelezen via de tablet en worden door 
medewerkers dagelijks gecontroleerd. Mocht de temperatuur onverhoopt boven de 7 graden Celsius 
zijn, dan zullen zij daar een melding van krijgen op de tablet. De niet lang-houdbare voedingsmiddelen 
zullen direct worden weggegooid en de koelkast gereinigd. Pas wanneer de temperatuur op de juiste 
hoogte is zullen er weer verse voedingsmiddelen in bewaard worden. Dat geldt ook voor de vrieskist.  

Het Aircheq systeem ziet er als volgt uit:  
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Bijlage 5 Voedselveiligheid / De hygiënecode voor kleine 
instellingen 

https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download  
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Bijlage 6 Warmte Protocol 

Warmte Protocol 
Dit warmteprotocol treedt in werking als de weersvoorspellingen uitgaan van dagtemperaturen van 
27°C of hoger.  
In dit protocol zijn maatregelen vastgelegd om de warmteoverlast en temperatuur in de binnenruimte 
te beperken. De maatregelen met betrekking tot de buitenruimten staan in het protocol Buitenspelen 
en uitstapjes.  

Algemeen 
In Nederland komen temperaturen boven de 27°C nog steeds niet vaak voor, maar door verandering 
van het klimaat neemt de kans op aanhoudende warme periodes en hittegolven toe.  
Dit warmteprotocol is opgesteld zodat duidelijk welke maatregelen er genomen kunnen worden. Jonge 
kinderen zijn namelijk niet is staat om zelf maatregelen te nemen en daarvoor afhankelijk van de 
volwassenen die voor hen zorgen, zoals pedagogisch medewerkers.  

Binnen temperatuur beperken 
Als het buiten warm is kan de temperatuur in de binnenruimte ook oplopen, in de zomer zijn 
binnentemperaturen tussen de 23°C en 26°C behaaglijk.  
Op dagen met felle zon kan het binnen veel warmer zijn dan buiten. Zolang de buitenlucht niet heet is, 
zijn gebouwen te koelen door intensieve ventilatie. Het is van belang dat de ventilatie vooral 
plaatsvindt wanneer het buiten minder warm is dan binnen, dus ’s nachts. Overdag kan ventilatie de 
temperatuur binnen soms verhogen.  
Toch kan het wijd open zetten van ramen en deuren ook verkoelend werken, als de lucht binnen flink 
in beweging komt. Het lichaam kan dan afkoelen door extra verdamping van transpiratie. Zo kan een 
verfrissende luchtstroom de uitdroging bij hoge temperaturen versnellen. Drink extra vocht tijdens het 
luchten van een gebouw bij hoge buitentemperaturen.  

Maatregelen die genomen kunnen worden om de binnentemperatuur te beperken zijn:  
- Zet ‘s morgens bij binnenkomst (nog voordat er kinderen aanwezig zijn) alle ramen en deuren tegen 
elkaar open om de aanwezige warme lucht plaats te laten maken voor de ochtendkoelte.  
- Laat zolang het buiten koeler is dan binnen de ramen op kierstand open staan. Ook wanneer de 
wind op de ramen staat kan overdag ventileren aangenaam zijn.  
- Zorg voor een ventilator voor ruimten met een temperatuur van meer dan 25 °C.  
- Doe de zonwering omlaag voordat de zon naar binnen schijnt.  
- Zet zo weinig mogelijk lampen en apparaten aan.  
- Let er extra goed op dat alle ventilatieroosters open staan. Dan hebben de ruimten ’s nachts de kans 
om af te koelen.  

Indien bovenstaande maatregelen niet afdoende werken kunnen in het uiterste geval de volgende 
acties worden ondernomen:  
- Koel het dak en de buitenruimten door ze vochtig te houden. In de nacht kan het dak beter weer 
droog zijn om warmte uit te kunnen stralen.  
- Ramen (ook in het dak) waar de zon op schijnt zonder buitenzonwering, kunnen wit gekalkt worden 
of voorzien worden van buitenzonnewering.  

Warmteoverlast beperken 

Het is zo dat bij temperaturen boven de 27°C kinderen een extra groot risico lopen op het krijgen van 
gezondheidsklachten door de hitte. Eén daarvan is warmte-uitputting, dat kan ontstaan door 
vochtverlies, zoutverlies of beide tegelijk.  
- Het is belangrijk om te drinken voordat je dorst hebt, houd daarom goed in de gaten of de kinderen 
voldoende drinken. Zeker kleine kinderen kunnen al snel te veel vocht verliezen. Bied de kinderen 
extra drinken aan, bij voorkeur water. Zorg in ieder geval dat ze extra vocht (niet te koud) binnen 
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krijgen. Om de allerkleinsten genoeg te laten drinken kun je bijvoorbeeld extra water aan de 
melkproducten toevoegen.  
- Zorg voor geschikt eten en drinken; Het is belangrijk dat er een goede balans is tussen vocht- en 
zoutinname. Geef drinken met zo min mogelijk suiker, water is een betere dorstlesser dan limonade. 
Geef eten met veel vocht zoals vers fruit en groenten, bijvoorbeeld meloen en tomaat. Of geef de 
kinderen een waterijsje in plaats van een koekje.  
- Kleed de kinderen niet te warm aan en let op de urineproductie.  
- Laat kinderen enkel in een rompertje (met luier) onder een lakentje slapen.  
- Plan geen intensieve bewegingsactiviteiten, dat geldt zowel buiten als binnen. Pas het spel aan. 
Zoek daarbij de koelste plek op, in of rond het gebouw. Soms is het binnen prettiger vertoeven dan 
buiten.  
- Zoals tevens in het ‘Protocol buitenspelen en uitstapjes’ staat beschreven dienen er buiten 
voldoende schaduwplekken gecreëerd te worden. Daarbij dienen kinderen tussen 12u en 15u uit het 
zonlicht gehouden te worden. Vanzelfsprekend worden de kinderen ingesmeerd met 
zonnebrandcrème.  

Wat als een kind het toch te heet heeft gehad?  
De klachten die hoofdzakelijk optreden bij hitte zijn vermoeidheid, concentratieproblemen, 
benauwdheid en hoofdpijn. In ernstige situaties kan het lichaam uitdrogen en oververhit raken door 
verlies van vocht en een stijgende lichaamstemperatuur. Symptomen hiervan zijn:  
- Minder naar de wc gaan of minder plasluiers, met donker gekleurde urine  
- Verminderde lichamelijke activiteit, lusteloos of slaperig  
- Snelle pols  
- Droge mond  
- Huilt, maar zonder tranen  
- Duizelig, misselijk of spierkrampen  
- Overvloedig zweten  
- Bewusteloosheid  

Vertoont een kind deze verschijnselen? Dan is meer vocht nodig. Het kind moet zo snel mogelijk 
drinken en verblijven op een koele plek. Bel een arts als de symptomen niet verbeteren of als ze 
verergeren. 
Dit document is gebaseerd op de informatie die de GGD Hollands Midden beschikbaar heeft gesteld, 
bijvoorbeeld door de folder ‘hitte en kinderopvangcentra’. 
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Bijlage 7 Werkinstructie ziektebeleid 

 
https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-11/
Informatie%20over%20ziektebeelden%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-
%20april%202018.pdf  
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Bijlage 8  Werkinstructie vaccinatiebeleid 

Werkinstructie vaccinatiebeleid 
Vaccinaties 
Weerstand bouw je op door het doormaken van een ziekte. Je kunt ook weerstand opbouwen door 
vaccinatie (inenting). Een vaccin bestaat uit verzwakte of gedode ziekteverwekkers. Het lichaam 
maakt dan antistoffen aan tegen de ziekteverwekker. Deze antistoffen beschermen het lichaam bij een 
echte infectie. Soms moeten inentingen vaker gegeven worden. Er bestaat niet tegen alle 
infectieziekten een vaccin.  
Rijksvaccinatieprogramma 
In Nederland worden alle kinderen gratis gevaccineerd tegen 12 infectieziekten die ernstig kunnen 
verlopen. Vaccinatie is een hele goede manier om infectieziekten te voorkomen. Dat is belangrijk want 
deze infectieziekten zijn vaak moeilijk of niet te behandelen. Medicijnen helpen dan alleen bij het 
verlichten van de ziekteverschijnselen. . Het RIVM roept de kinderen op voor de vaccinaties. Kinderen 
krijgen de vaccinatie op het consultatiebureau, bij de GGD, of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
Als een kind een vaccinatie mist, dan kan deze later ingehaald worden. Het Rijksvaccinatieprogramma 
en meer informatie kunt u online vinden en downloaden op:  http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/ 
en op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma 
Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma 
Soms is het nodig om extra vaccinaties te halen, bijvoorbeeld voor een vakantie. Dit kan via de GGD, 
de huisarts of een vaccinatiecentrum. Kinderen met ouders uit landen waar tuberculose veel 
voorkomt, worden extra gevaccineerd tegen tuberculose met het BCG-vaccin.  
Bijverschijnselen  
Na vaccinatie kunnen er bijverschijnselen optreden. De meeste bijwerkingen beginnen op de dag van 
de vaccinatie. Vaak zijn ze binnen 2 dagen weer over.  De meest voorkomende klachten zijn:  
•Rode plek, een zwelling of pijn op de plek van de vaccinatie.  
•Pijn bij het bewegen van de arm of het been waarin is geprikt.  
•Koorts.  
•Hangerigheid en huilen.  
•Baby’s kunnen onrustig slapen of extra veel slapen.  
•Kinderen vanaf 4 jaar kunnen flauwvallen door de spanning.  
Bij de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) beginnen de bijwerkingen pas 5 tot 12 dagen 
na de vaccinatie. Dan kunnen de kinderen lichte koorts en vlekjes krijgen. Bij het BCG vaccin ontstaat 
er een klein zwerend wondje op de plaats van de prik. Dit is bij het  BCG-vaccin een teken dat het 
vaccin goed werkt. Vraag de ouder(s)/verzorger(s) om contact op te nemen met de huisarts of 
organisatie die de vaccinatie gegeven heeft als de bijverschijnselen blijven of verergeren. 

Registratie van de vaccinatiestatus van de kinderen door het kindercentrum 
In Nederland is meer dan 95% van de kinderen ingeënt. Toch komt er soms kinkhoest of mazelen 
voor. Vooral kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn lopen dan risico. Daarom is het belangrijk voor 
een kindercentrum om aan de ouders te vragen of hun kind deelneemt aan het 
Rijksvaccinatieprogramma en welke vaccinaties het kind al heeft gekregen.   
Ongevaccineerde kinderen 
In Nederland is het niet wettelijk verplicht om de kinderen te vaccineren. Er zijn ouders die 
bijvoorbeeld vanwege hun levensbeschouwing ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten 
vaccineren. Het is over het algemeen niet nodig om ongevaccineerde kinderen te weigeren op het 
kindercentrum. In ons werkinstructie ziektebeleid staat wanneer wij welke kinderen moeten of kunnen 
weigeren. 
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Bijlage 9 Ontruimingsplan 
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Bijlage 10 Calamiteitenbeleid 

Calamiteitenbeleid 

Bij calamiteiten gaat Het Calamiteitenplan van start, welke staat beschreven in Het Calameitenbeleid 
van De verborgen Schat (ook te vinden in de Map Veiligheid en Gezondheid).  
 
Onder calamiteiten wordt verstaan (uit Het Calamiteitenbeleid van De verborgen Schat):  

Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor 
de betrokkenen op ons kindercentrum. Calamiteiten zijn grofweg in drie categorieën onder te 
verdelen. 
- Ongevallen met kinderen en personeel; 
- Calamiteiten door storingen van apparaten of anders, in en om het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld 
stroomuitval/overstroming/brand et cetera; 
- Calamiteiten veroorzaakt door overige zaken, zoals personen van buitenaf, bijvoorbeeld 
indringers/overval/een kind dat niet opgehaald wordt/personen die onrechtmatig een kind opeisen. 

Calamiteiten en handelingsplannen 
Alle categorieën van calamiteiten vereisen een andere manier van handelen. Deze zogeheten 
handelingsplannen worden nader toegelicht in Het Calamiteitenbeleid van De verborgen Schat (te 
vinden in de Map Veiligheid en Gezondheid, op de stamgroepen en op de tablet).   

Voor alle situaties geldt dat in geval van calamiteiten het inroepen van hulp van andere volwassenen 
dan de groepsleiding noodzakelijk kan zijn voor een goede en adequate benadering. Dit is in 
voorkomende gevallen ter beoordeling aan de dan aanwezige groepsleiding. 

Er wordt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden zodat alle pedagogisch 
medewerkers, in geval van nood, weten hoe ze moeten handelen en om te bekijken of het 
ontruimingsplan nog voldoet. 

Bij De verborgen Schat is er altijd tenminste één bedrijfshulpverlener aanwezig. De pedagogisch 
medewerkers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener volgen jaarlijks de herhalingscursussen. 

Bij het maken van de personeelsroosters zorgen we ervoor dat er altijd een medewerker aanwezig is 
met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. 

Wanneer er zich echte calamiteiten mochten voordoen, kunnen wij in geval van nood ook een 
beroep doen op de medewerkers van Buurtwerkkamer de Handreiking (Haardstee 15). 

Het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, het Calamiteitenbeleid en de ontruimingsplannen worden 
jaarlijks geëvalueerd. Alle medewerkers krijgen (bij-) scholing kinder-EHBO en/of BHV en eventuele 
acties worden bijgesteld en geïmplementeerd.  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Bijlage 11  Toegangsbeleid 
                            

Toegangsbeleid 

Voor de toegang tot Kindercentrum De verborgen Schat maken we gebruik van een toegangscontrole 
door middel van de vingerscan (geplaatst op de tussendeur in de hal) en/of een eigen code voor de 
ouders/verzorgers en het personeel. De buitendeur wordt vanaf de groepen geopend door het 
personeel. 
Bij Kindercentrum De verborgen Schat,  staat de veiligheid voor kinderen, ouders en werknemers 
voorop. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers weten wat de regels zijn voor het binnenlaten 
van onbekenden. 
Het onderstaande is dus van groot belang: 
Basisregel: We laten alleen mensen binnen, die van tevoren een afspraak hebben gemaakt. Hoe weet 
je of iemand een afspraak heeft? 
•Afspraken staan in de agenda vermeld, bij aanvang van dienst agenda lezen. 
•Het kan zijn dat op de dag zelf mondeling aan de leidsters wordt doorgegeven,  dat  iemand verwacht 
wordt. 
Van ouders /verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind op de groepsruimte brengen, en  ook weer 
ophalen. 
Kinderen worden niet meegegeven aan onbekenden. Er moet van te voren duidelijk afgesproken zijn 
door wie het kind wordt opgehaald. 
Komen de kinderen door omstandigheden later, dan wordt er gevraagd aan de ouder dit door te geven 
aan één van de leidster.  
Binnenlaten ouder/verzorger 
Soms komt het voor dat een ouder/verzorger door de instanties uit het ouderlijk gezag wordt gezet. Dit 
heeft als consequentie dat deze ouder/verzorger het kind niet meer mag ophalen. Als deze ouder/
verzorger aanbelt, wordt de toegangsdeur niet open gedaan. Mocht deze ouder/verzorger onverhoopt 
toch binnenkomen, gaat een leidster met het kind naar een andere ruimte. Een andere leidster geeft 
aan bij de ouder/verzorger dat hij of zij het kind niet mee mag nemen. Mocht de situatie gevaarlijk 
worden bel dan direct directie en/of politie. 
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Bijlage 12 Werkinstructie Veiligheidsmaterialen 

Werkinstructie veiligheid materialen 
Deze werkinstructie hoort bij het Beleid Veiligheid en Gezondheid 

Deze werkinstructie wordt toegepast: 
Doorlopend 

Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door: 
Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden 

Werkinstructie: 

A. Verschonen  

    Benodigde spullen binnen handbereik leggen. 
    Begeleid kinderen bij gebruik van het trappetje van de aankleedtafel. 
    Blijf bij het kind op de aankleedtafel, verlies het niet uit het oog. 
    Laat het kind niet alleen op de trap van de aankleedtafel klimmen. 

B. Binnenruimtes 

    Kasten zijn verankerd in de muur of op wielen. 
    Gereedschap wordt opgeborgen binnen de berging; deze is afgesloten met een sleutel. 
    Ieder half jaar worden de deur strips gecontroleerd. 
    Dagelijks wordt het meubilair gecontroleerd op splinters en beschadigingen  
    Ieder half jaar worden alle stopcontacten gecontroleerd; zitten ze goed vast; zijn ze voorzien van 
interne of externe kind beveiliging. 
    Controleer ieder half jaar of de vloerbedekking nog goed vastzit en /of vloermateriaal nog stroef 
genoeg is 
    Bij het openzetten van ramen wordt gebruikt gemaakt van anti inbraakbeveiliging. 
    Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen. 
    Controleer of de veiligheidstrips nog in orde zijn . 
    Lange koortjes van bijv. speelgoed, capuchon en losse knoopjes worden verwijderd. 
    Berg schoonmaakmiddelen en giftige stoffen hoog weg in een kast waar kinderen niet bij kunnen. 
    Controleer regelmatig op kleine voorwerpen en verwijder ze (bv kraaltjes). 
    Het is verboden om hete dranken op de groep mee te nemen 

C. Buitenruimtes 

    Voor er buiten wordt gespeeld wordt de buitenspeelruimte gecontroleerd op zwerfafval en andere 
verontreinigingen. 
    De eventuele toestellen en buitenspeelgoed worden gecontroleerd op beschadigingen. 
    Controleer regelmatig op kleine voorwerpen en verwijder ze. 
    Fietsen mogen alleen in de buitenberging of in de daarvoor bestemde fietsenrekken worden 
geparkeerd. 
    De eventuele toestellen en buitenspeelgoed worden gecontroleerd op gladheid bij nat weer. 
    Op de buitenspeelruimte en buitenbergruimte worden in principe geen schadelijke 
bestrijdingsmiddelen gebruikt, en als gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet 
het gebied waarin je het gebruikt dan tijdelijk af. 
    Indien wij zien of geïnformeerd worden door de gemeente dat er een bestrijdingsmiddel wordt 
gebruikt op een openbare speelruimte, dan spelen de kinderen niet op die speelplaats. 
    Tassen van medewerkers worden in de pauzeruimte of op kantoor bewaard. 
    Medicijnen worden buiten handbereik van kinderen bewaard. 
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D. Spelmateriaal 

1. Baby spelmateriaal: 

    Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen. 

2. Binnen spelmateriaal 

    Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen. 
    Verwijder speelgoed dat stuk is en gooi dit speelgoed weg. 
    Schuur speelgoed waar splinters aanzitten 
    Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg. 
    Zorg er voor dat speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm niet beschikbaar is voor groepen 
waarbij alle kinderen jonger dan 3 jaar zijn. 

3.  Buiten spelmateriaal/speeltoestellen: 

    Speeltoestellen worden dagelijks gecontroleerd op beschadigingen. 
    Speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd volgens het logboek. 
    Speeltoestellen op openbare ruimtes worden gecontroleerd bij aanvang. 
    Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg. 
    De medewerkers houden toezicht op de kinderen en maken afspraken over het gebruik van de 
speeltoestellen 

 4. Knuffels: 

    Knuffels worden dagelijks gecontroleerd op beschadigingen. 

E. Bewaren en verwerken van afval 

    Handen worden gewassen na contact met vuile was of afval. 
    Afval wordt (buiten) in gesloten containers of zakken opgeborgen (buiten bereik van buiten 
spelende kinderen). 

F. Slaapruimtes 

    Sluit alle sluitingen van de bedden en zorg dat er geen beddengoed tussen de spijlen komt te zitten. 
    Controleer de sluiting van het bedje nadat je kinderen in bed heb gelegd. 
    Zorg dat er geen opstapmogelijkheden in bed ligt. 
    Laat kinderen in een bedje met een dakje slapen en kinderen vanaf 1,5 jaar in de onderste bedjes. 
    De temperatuur in de slaapkamer is tussen de 15 en 18 graden Celsius. Bij het regelen van de 
temperatuur wordt gebruik gemaakt van verwarming, eventuele mechanische ventilatie, ramen en 
deuren en ventilatieroosters. Zie ook werkinstructie hygiëne en preventie wiegendood. 

G. keuken 

    Kinderen mogen niet in de keuken zonder begeleiding van pedagogisch medewerkers. 
    Ruim schoonmaak middelen en giftige stoffen hoog op in de kast. 
    Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen. 
    Plaats de waterkoker zo dat een kind er niet bij kan (bijvoorbeeld hoog of ver naar achteren op het 
aanrecht). 
     Laat de snoer van elektrische apparaten bv waterkoker niet los hangen. Rol het snoer op of plaats 
deze zodanig dat de kinderen hier niet bij kunnen. 
     
H. kinderstoel 

    Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de kruisband in de stoel zit. 
    Zorg dat het tuigje vastzit zodat een kindje er niet kan uitklimmen. 
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    Let op dat een kind zich niet kan afzetten tegen de tafel. 
    Plaats de beweeglijke kinderen naast de pedagogisch medewerker. 

I. Box  

    Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box. 
    Zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen niet meer in de box. 

J. Sieraden 

    Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen sieraden 
dragen 
    De medewerkers zijn op de hoogte over de risico’s die er zijn als kinderen sieraden dragen 
    controleer regelmatig of een kind geen sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren. 

Jaarlijks: De werkinstructie wordt geëvalueerd 
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Bijlage 13  Informatie folder (incl. huisregels voor ouders) 

Informatiefolder 
Welkom bij De verborgen Schat! 
Wij zijn blij dat u gekozen heeft voor Kindercentrum De verborgen Schat. Ons team heet u en uw kind 
van harte welkom. In deze folder kunt u lezen wat de belangrijkste afspraken zijn op deze vestiging: 
onze openingstijden, de indeling van de groepen, de activiteiten, wat te doen bij ziekte, ons 
voedingsbeleid, etc. Deze informatie folder hoort bij het pedagogisch beleid van ons kindercentrum. 
Dit beleid kunt u vinden op onze website. 
Heeft u na het lezen nog vragen? Wilt u iets overleggen? Vraag het ons gerust.  

Vestiging Amsterdam  
Vestiging Amsterdam (Haardstee 10) is een locatie met drie verticale groepen. Onze organisatie heeft 
een laagdrempelige christelijke grondslag. Dit betekent dat we bidden voor het eten en naast reguliere 
verhaaltjes en liedjes ook christelijke varianten lezen en zingen. De locatie heeft een huiselijke sfeer 
en is dichtbij Bijlmer centrum en station Bijlmer. De aangrenzende afgeschermde buitenspeelplaats is 
recentelijk helemaal vernieuwd.  

Opvangmogelijkheden  
De verborgen Schat is op alle werkdagen van 7:30u tot 18:30u geopend. Op deze locatie bieden wij 
vaste opvang (vaste dagen, vaste tijden). De verborgen Schat is gesloten op de algemene 
feestdagen. Op Goede Vrijdag, Sinterklaas-, kerst- en oudjaarsavond sluiten wij om 16:30 uur.  

Indeling van de groepen  
We werken met vaste pedagogische medewerkers (pm’er) op de groepen. Deze zijn als volgt 
ingedeeld: Groep De Wolkjes en groep De Sterretjes: 0 tot 4 jr - max 8 kids - max 2 pm’ers  
De Regenbooggroep: 0 tot 4 jr - max 14 kids - max 3 pm’ers  
Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van de pedagogische medewerkers houden we 
ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pm’ers er op welke dag op 
de groep staan.  
Per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken worden van de beroepskracht kindratio. Mocht dit 
voorkomen dan gebeurd dit alleen in de ochtend tussen 8:00-8:30uur, in de middag tussen 
17:00-17:30 uur en tijdens de pauze van de pm’ers tussen 13:00-15:00 uur.  

Samenvoegen van de groepen  
Tijdens de startperiode van de locatie zullen we in eerste instantie alleen gebruik maken van de 
Regenbooggroep. Wanneer de groepen Wolkjes en Sterretjes in gebruik worden genomen, starten 
deze groepen gezamelijk tussen 7:30 en 9:00 uur op de groep van de Wolkjes. Aan het einde van de 
dag, rond 17:00 uur, sluiten deze groepen ook samen af in de ruimte van de Wolkjes. De 
Regenbooggroep start en sluit de dag in de eigen ruimte.  
In de vakantieperiode kan het zijn dat de groepen Wolkjes en Sterretjes worden samengevoegd 
vanwege het beperkte aantal kinderen. Voor uw kind is er wel altijd een voor hem vertrouwde, vaste 
pm’er op de groep.  

Extra dag(delen) opvang of een dag ruilen  
Wilt u uw kind een extra dag(deel) bij ons brengen of een vaste opvangdag ruilen? Dan kunt u een 
aanvraag indienen via het ouderportaal. Ruilen kan tot twee maanden na de dag dat uw kind er niet is. 
U kunt alle regels rond ruilen en extra opvang lezen in de aanvullende algemene voorwaarden op 
onze website onder het kopje Informatie - Downloads.  

Dagritme  
We houden ons aan een globaal dagritme, met vaste momenten en activiteiten als spelen, samen 
eten en drinken en slapen (voor de kleinsten). Zo’n voorspelbaar en vertrouwd dagritme zorgt ervoor 
dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. De vaste activiteiten doen we elke dag in dezelfde 
volgorde, maar ze hoeven niet steeds precies op dezelfde tijd plaats te vinden. Als de kinderen nog 
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aan het knutselen zijn of midden in een spel zitten, dan lunchen we iets later. En is een kind moe, dan 
mag hij/zij best wat eerder naar bed. 

Eten en drinken  
Een lekker stuk fruit, een volkoren boterham met kaas; samen genieten van eten is belangrijk. Het 
eten en drinken dat de kinderen krijgen, baseren we op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo 
geven we de kinderen vooral water en thee te drinken. De tussendoortjes zijn gezond en lekker, bijv. 
groente en fruit. Mocht uw kind allergisch zijn of een speciaal dieet volgen, bespreek dat dan met onze 
pm’ers. Samen kijken we wat wel en niet kan van de producten die we aanbieden.  

Slapen  
Baby’s hebben een eigen slaapritme. Tijdens het intakegesprek horen we graag van u hoe het 
slaapritme van uw kind verloopt, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Geleidelijk groeien 
kinderen steeds meer toe naar het dagritme van de groep; in hun eigen tempo. Op het 
kinderdagverblijf doet uw kind veel nieuwe indrukken op. Dat kan ook betekenen dat de slaapbehoefte 
en het slaapritme bij ons anders is dan thuis. Onze medewerkers volgen het beleid ‘Veilig slapen’. Dat 
betekent o.a. dat we een kind altijd op de rug te slapen leggen en wij de kinderen niet inbakeren. Dit 
beleid bespreken we verder met u tijdens de intake.  

Kijk gedurende de dag mee  
Tijdens het brengen en halen maken we graag tijd om van u te horen wat uw kind thuis heeft 
meegemaakt en vertellen wij u hoe de dag bij ons is verlopen. Daarnaast kunt u via het ouderportaal 
op afstand zien hoe uw kind de dag bij ons beleeft. Via het ouderportaal of onze kidsadmin app kunt u 
ook foto’s en berichtjes van de pm’ers ontvangen.  

Ontwikkeling van uw kind  
In ons pedagogisch beleid vindt u informatie over hoe wij de ontwikkeling en het welzijn van uw kind 
volgen en stimuleren. Ieder half jaar wordt er een observatielijst ingevuld door de mentor van uw kind 
en jaarlijks vinden er oudergesprekken plaats met de mentor van uw kind.  

Veiligheid en gezondheid  
In ons handboek hebben we vastgelegd welke maatregelen onze pm’ers moeten nemen om 
veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Welke hygiëne 
maatregelen er dagelijks genomen moeten worden en welke voorzorgmaatregelen gelden bij een 
uitstapje met de kinderen. In dit beleid kunt u lezen welke risico’s in kaart zijn gebracht en de 
maatregelen die zijn genomen om de risico’s te verkleinen. Ook het vier- ogenprincipe staat hierin 
beschreven. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid vindt u op de website onder het kopje Informatie - 
Downloads.  

Ziekte  
Als uw kind zich bij ons duidelijk niet lekker voelt of verhoging heeft, nemen we contact met u op om te 
overleggen wat voor uw kind het beste is. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, zoals de 
waterpokken? Dan kan het (op een enkele uitzondering na) gewoon komen. We  vragen u om in geval 
van een besmettelijke ziekte vooraf even te bellen om te overleggen. Om te bepalen bij welke ziekte 
en hoe lang uw kind evt. beter thuis kan blijven, hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en winnen we 
advies in bij de GGD over de specifieke situatie (omvang uitbraak, leeftijd kinderen, specifieke 
infectieziekte). Vertel het ons altijd als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, ook als het die dag niet 
naar ons toe komt. Wij kunnen dan andere ouders informeren. Als er op ons kdv een besmettelijke 
ziekte heerst (of hoofdluis), dan vindt u informatie hierover op het informatiebord op de gang.  

Medicijnen  
Als u dat wilt, kunnen wij uw kind bepaalde geneesmiddelen geven. Dat kan alleen als u een formulier 
medicijn gebruik invult en het medicijn meebrengt in de originele verpakking, met bijsluiter. Als op het 
middel of op de verpakking staat hoe het middel moet worden toegediend, is dat ook goed. 
Hoestdrankjes geven we niet aan kinderen onder de 2 jaar. 
Paracetamol geven (bijv. om koorts te onderdrukken) doen we niet zomaar. We geven het alleen aan 
uw kind als hij al twee keer eerder ergens anders paracetamol heeft gehad, zodat we zeker weten dat 
uw kind geen allergische reactie krijgt. Mocht uw kind paracetamol nodig hebben, neem het dan zelf 
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mee en vul een formulier medicijn gebruik voor ons in. Heeft uw kind ‘s ochtends thuis al paracetamol 
gehad? Geef dat dan aan ons door. 

Oudercomissie  
We hechten veel belang aan de mening en ervaring van ouders. De oudercommissie is voor ons een 
vertegenwoordiging van de ouders. Ze geeft ons advies over zaken als voeding, spel- en 
ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid. Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in 
de oudercommissie, dan kunt u dat mailen naar: oca@kcdeverborgenschat.nl. Niet tevreden? Vertel 
het ons Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en onze medewerkers heel belangrijk. Zo 
kunnen we uw kind de beste zorg geven. Het kan natuurlijk wel eens zo zijn dat u van mening 
verschilt met een medewerker of dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit dan zo snel 
mogelijk met ons. Zo kunnen wij hopelijk uw zorgen of ontevredenheid snel wegnemen. Komen we er 
samen toch niet goed uit? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Meer informatie vindt u op onze 
website: www.kcdeverborgenschat.nl  

Uk & Puk We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse 
periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons 
spelenderwijs sociaal emotionele motorische, taal- en rekenvaardigheden.  
Uk & Puk is onderdeel van het programma Ko-totaal. In het programma staan actief bezig zijn, 
ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheden, sociaal 
emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerst rekenprikkels.  
Uk & Puk is bedoeld voor alle kinderen van 0 - 4 jaar. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor 
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal 
thema’s (bijv.: oef wat warm, wat heb jij aan vandaag?, reuzen en kabouters, hatsjoe). Binnen die 
thema’s doen we activiteiten en spelletjes en zingen we liedjes. 

3+ aanbod Voor kinderen vanaf 3 jaar bieden wij 3+ activiteiten aan. Dit zijn activiteiten waarbij we 
vaardigheden oefenen die belangrijk zijn voor de algehele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op je beurt 
kunnen wachten, vragen durven stellen, woorden hebben voor je emoties, andere kinderen begrijpen 
en helpen, taakjes kunnen uitvoeren en flexibel kunnen zijn. Vaardigheden die ook handig zijn in 
aanloop naar de start op de basisschool.               

~Onze huisregels~  
Brengen en halen  
De meeste ouders komen hun kind zelf bij ons brengen en halen. Het kan natuurlijk zijn dat dat een 
keer niet lukt en iemand anders uw kind komt ophalen. Als dat zo is, horen wij dat graag. Wij geven 
kinderen uiteraard niet zonder toestemming van de ouders met iemand anders mee. Kinderen kunnen 
bovendien alleen worden opgehaald door iemand van boven de 12 jaar. Vanwege de overdracht willen 
we u verzoeken 10 minuten eerder aanwezig te zijn, zodat er genoeg ruimte is om dit met u door te 
nemen.  

Afwezigheid melden 
Komt uw kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen 
we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.  

Rookbeleid  
Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze vestiging. Dat geldt ook voor de buitenruimte. 
Huisdieren  
Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.  

Richtlijnen voor ouders ivm veiligheid  
We gaan er met het oog op de hygiëne en gezondheid van uw kind, van uit dat:  
• Gekoelde producten die u meegeeft niet langer dan 30 min buiten de koelkast zijn geweest.  
• Gekolfde moedermelk door de ouders gekoeld wordt vervoerd.  
• Flesjes en spenen van een kind jonger dan 7 maanden wekelijks worden uitgekookt. 
• De fopspenen van uw kind regelmatig vervangen worden. Als een medewerker ziet dat de fopspeen 
niet meer heel is, zal ze deze meegeven naar huis.  
• U schoenhoesjes aandoet wanneer u op de groep komt. Wij willen u vragen om i.v.m. de veiligheid:  
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• Geen kleding met koordjes bij uw kind aan te doen.  
• Wanneer u een kinderwagen of autostoeltje achterlaat op de locatie, deze uit de looproute plaatst.  
• De kinderen de deur naar buiten niet zelf open te laten doen. Dit wordt door een pm’er of de ouder 
gedaan. De deur dient altijd weer gesloten te worden.  
• Uw tas niet onbeheerd te laten in het pand, dit ivm schadelijke spullen (bijv. medicijnen, sigaretten) 
die erin kunnen zitten. 
• De kinderen niet te laten rennen in de ruimtes binnen.  
• Wanneer u een groep betreedt er goed op wilt letten of er geen kind achter de deur zit.  
• Indien u zelf uw kind in de box of een bedje legt er op te letten dat deze goed afgesloten wordt.  
• Uw kinderen geen sieraden als armbandjes, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het 
spelen kan het kind zichzelf of anderen door het dragen van sieraden bezeren. Tevens kunnen kleine 
onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Kindercentrum De verborgen Schat is niet aansprakelijk 
voor het zoek raken van sieraden en neemt de vrijheid om sieraden van de kinderen af te doen 
wanneer het vermoeden bestaat dat deze niet veilig zijn.  
• De voordeur niet te openen voor andere mensen.  
• Uw (brom)fiets niet voor de ingang van het hek of op de speelplaats te parkeren. Dank u wel! 
Kindercentrum De Verborgen Schat 
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Bijlage 14  Protocol Veilig slapen 

Protocol veilig slapen  
De slaapplek van een jong kind moet een veilige en schone plek 
zijn, waar hij uit kan rusten van alle indrukken om daarna met 
nieuwe energie weer op ontdekkingstocht te gaan. In dit protocol 
is verwerkt hoe er op Kindercentrum De verborgen Schat een 
dergelijke slaapplek aan de kinderen geboden wordt. Hierbij zijn 
maatregelen genomen om de kans op ongevallen te verkleinen. 
Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de GGD en het 
‘protocol wiegendood’. Hoewel het risico op wiegendood klein is, 
zijn er maatregelen genomen om deze kans nog kleiner te 
maken. Indien er op verzoek van ouders afgeweken wordt van de 
richtlijnen in dit protocol, dienen zij hier schriftelijk toestemming 
voor te geven. Afwijkende slaapgewoonten worden omschreven 
bij de gegevens van het kind en voorzien van een handtekening 
van de ouder. In dit protocol worden de volgende onderwerpen 
beschreven: de slaapruimte, de slaapplek, slaapgewoonten & 
slaaphouding en een aantal aanvullende maatregelen.  

Slaapruimte  

Een kind slaapt in principe in een bed in de slaapkamer. Een jonge baby wordt soms in de 
kinderwagen te slapen gelegd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: - Het te slapen leggen 
van een baby in de kinderwagen mag totdat het kind kan rollen of de leeftijd heeft bereikt waarop 
het kan gaan rollen. - De kinderwagen staat op de groep of in de slaapkamer. Bij mooi weer kan 
de kinderwagen meegenomen worden naar buiten, maar alleen als de medewerker ook buiten is. 
- Als er een baby in de kinderwagen ligt mag de kap omhoog, maar deze wordt niet verder 
afgedekt. Om te zorgen voor rust in het gezichtsveld, kan de wagen zo worden neergezet dat de 
baby naar de muur of door het raam naar buiten kijkt. - Als een baby die op de groep slaapt wordt 
hij hooguit toegedekt met een laken of krijgt hij een dunne slaapzak aan en niet met een deken of 
dikke slaapzak omdat hij het dan te warm kan krijgen.  

Een andere uitzondering is een kind dat in verband met (hoge) koorts op de groep te slapen 
wordt gelegd. Een kind met koorts wordt namelijk goed in de gaten gehouden en laten we alleen 
slapen onder direct toezicht, bijvoorbeeld in verband met het risico van een koortsstuip. De 
ruimte waar kinderen slapen mag niet te warm te zijn en moet voldoende frisse lucht hebben: - In 
de slaapkamer staat de thermostaat van de verwarming niet hoger dan stand 2. De medewerker 
houdt, als zij een kind op bed legt, in de gaten of de slaapkamer niet te warm aanvoelt. - De 
ventilatieroosters van de slaapkamer dienen altijd open te staan. - De slaapruimte dient dagelijks 
gelucht te worden door het raam open te zetten in kierstand. Indien er geen raam is, is de ruimte 
voorzien van een automatisch ventilatiesysteem. Het raam wordt, met name in de 
zomermaanden, na het luchten weer dicht gedaan om het binnendringen van insecten te 
voorkomen.  

Alle slaapkamers met een raam waardoor zonlicht naar binnen komt hebben een rolgordijn om de 
slaapkamer te verduisteren. Met de bediening van het rolgordijn wordt er echter rekening mee 
gehouden dat er altijd een mate van licht nodig is in de slaapkamer. Dit licht is nodig om de 
kinderen goed in de gaten te kunnen houden en te voorkomen dat een medewerker of kind zich 
bezeert omdat hij niet goed kan zien waar zij loopt.  
Daarnaast is er altijd toezicht op de slaapkamer doordat de deur tussen de groepsruimte en 
slaapkamer een klein raam heeft op ooghoogte van de medewerkers. Deze blijft altijd vrij en mag 
niet worden afgeplakt.  
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Slaapplek  
Veilige slaapplek Alle bedjes zijn voorzien van goed sluitingen. Een kind kan in principe niet zelf 
uit bed klimmen. De slaapplekken voldoen aan de volgende punten: - Er worden geen hydrofiel 
luiers gebruikt als hoofdlegger. - Het matras kan ventileren, is passend, stevig en vlak. - De 
afstand tussen de spijlen van het bed is volgens de richtlijnen van de GGD. - Maandelijks 
controleren de medewerkers de bedden op stevigheid en de sluitingen op hun functie.  

De kinderen jonger dan twee jaar slapen in een slaapzak. Indien ouders willen dat hun kind onder 
een lakentje of dekentje slaapt, dienen zij hier schriftelijk toestemming voor te geven. Het bedje 
wordt dan met een laken en/of deken laag opgemaakt (nooit een dekbed). Een kind van twee of 
drie jaar slaapt bij voorkeur wel onder een laken en/of deken, zo kunnen ze makkelijker zelf 
meelopen in geval van ontruiming. Kinderen worden alleen ingebakerd op verzoek van ouders, 
indien zij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Het schriftelijk toestemming geven 
geldt ook voor andere slaapgewoonten die afwijken van ons protocol en potentieel risico zijn op 
ongevallen. Het fixeren van kinderen in bed wordt, wegens de kans op fatale ongelukken, zeer 
sterk afgeraden en daarom niet op de kinderopvang gedaan. Er gaan geen kussens, speelgoed, 
hoofd-beschermers of andere (zachte) voorwerpen mee naar bed. De vertrouwde knuffel gaat 
natuurlijk wel mee.  

Gezonde slaapplek Ook hygiëne rondom het slapen is belangrijk. De kinderen worden op schoon 
beddengoed te slapen gelegd. De slaapzakken worden in de lade van het kind bewaard en 
wekelijks gewassen. Zo slaapt een kind niet in een slaapzak dat door een ander kind is gebruikt. 
Bij zichtbare vervuiling wordt de slaapzak of het beddengoed sowieso gewassen. Het reinigen 
van de slaapruimte wordt meegenomen in het schoonmaakschema.  

Slaapgewoonten & Slaaphouding  

Voor jonge kinderen is regelmaat belangrijk. Daarom houden we zo veel mogelijk de 
slaapgewoonten en het ritme van thuis aan. Dit geldt zeker voor jonge baby’s. Een wat ouder kind 
kan er aan toe zijn in het ritme van de groep, met 1 of twee keer per dag slapen, mee te draaien. 
Hierbij wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en de wensen van de ouder(s). Als het 
kind thuis met een speen en/of knuffel slaapt, vragen we deze mee te geven naar de 
kinderopvang. Een kind vind het fijn om met zijn vertrouwde knuffel te slapen. Als een kind met 
een speen slaapt, dient dit een speen zonder spenenkoord te zijn. Het is mogelijk om de speen 
van het kind, voorzien van naam, op de groep van het kind in zijn lade te laten liggen. Zo hoeft dit 
niet steeds meegenomen te worden door de ouders. De ouder is er echter wel voor 
verantwoordelijk dat de speen regelmatig wordt uitgekookt. Veiligheidsmaatregelen rondom de 
slaaphouding van het kind zijn: - Een baby wordt op de rug te slapen gelegd. Indien ouders willen 
dat hun kind op de buik of zij slaapt, dienen zij hiervoor schriftelijk toestemming te geven. - Een 
oudere en gezonde baby die vlot kan draaien en er zelf voor kiest om op zijn buik te slapen wordt 
niet teruggedraaid. Dit verstoort alleen maar de slaap. - Het streven is om een jonge baby op de 
groep dagelijks een moment onder toezicht op zijn buik te laten spelen. Zo kan hij zijn spieren 
oefenen wat de kans op wiegendood verkleint.  

Aanvullende maatregelen  
Wij houden graag zicht op de kinderen, ook als ze slapen. Echter is het soms belangrijk om niet 
onnodig de kinderen te storen als ze aan het (proberen te) slapen zijn. Wat betreft het zicht 
houden op de slapende kinderen zijn de volgende maatregelen gesteld: - Alle slapende kinderen 
worden gecontroleerd als er een kind naar bed wordt gebracht. Als het niet vaker kan wordt er 
minimaal een keer per half uur gekeken bij de slapende kinderen. - Jonge baby’s worden tijdens 
het slapen extra goed in de gaten gehouden. - Er is altijd een pedagogisch medewerker in de 
buurt van de slaapkamer om toezicht te houden. Het kan voorkomen dat een slapend kind via 
een babyfoon in de gaten wordt gehouden. - Wij laten kinderen voorafgaand aan de plaatsing 1 a 
2 keer wennen om te wennen aan de veranderende omstandigheden en de nieuwe routine.  
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Bijlage 15  Protocol buitenspelen en uitstapjes 

Protocol buitenspelen en uitstapjes 

In de buitenlucht zijn is gezond! Daarnaast wordt het bewegen in de buitenlucht vaak anders ervaren 
dan binnen en voldoende beweging is goed voor de ontwikkeling van een kind.  
Op kindercentrum De verborgen Schat is het streven om iedere dag minimaal één keer per dag met 
de kinderen naar buiten te gaan. Dit kan zijn in de vorm van vrij spelen of het aanbieden van een 
gerichte activiteit op onze afgeschermde buitenspeelplaats. Af en toe kunnen er uitstapjes worden 
gemaakt.  
Bij buitenactiviteiten spelen vaak andere risico’s op ongevallen of incidenten een rol dan met binnen 
spelen het geval is. Om deze reden zijn in dit protocol tevens maatregelen op het gebied van 
veiligheid en hygiëne opgesteld. Zo is het voor een ieder duidelijk hoe er op een veilige en gezonde 
manier leuke en leerzame buitenactiviteiten aangeboden worden aan de kinderen op ons dagverblijf 

Op de speelplaats hebben de kinderen de ruimte om heerlijk te bewegen. Er worden spelletjes 
gedaan of spelmateriaal aangeboden zoals fietsjes, loopauto’s, ballen, e.d. De pedagogisch 
medewerkers bespreken met elkaar welke activiteit er aangeboden wordt. Met deze afstemming wordt 
er gelet op het creëren van een veilige en uitdagende speelomgeving, bijvoorbeeld door op de 
speelplaats ruimte te maken voor verschillende soorten spel. Druk en rustig spel wordt uit elkaar 
gehaald, net als activiteiten voor jonge en wat oudere kinderen.  

Er zijn altijd 2 pedagogische medewerkers of 1 pedagogische medewerker en een volwassene (bv 
administratief medewerker of stagiaire) aanwezig  als er kinderen aan het buiten spelen zijn. Als bij de 
afscheiding langs de speelplaats een voorbijganger aandacht geeft aan de kinderen of een praatje 
met hen aanknoopt gaat er altijd een medewerker heen om dit in de gaten te houden.  
Voor de veiligheid van de kinderen dient het hekje van de speelplaats gesloten te zijn als er kinderen 
buiten spelen. Het hekje is op voorschrift van de brandweer echter niet op slot. Wanneer ouders hun 
kind ophalen terwijl het kind nog aan het buitenspelen is, doet de medewerker het hek open en weer 
dicht. Dit om te voorkomen dat er een kind onverhoopt buiten het speelplein komt doordat het hekje 
open gaat. Ook vragen we ouders hun kind niet over het hek te tillen.  

Op de speelplaats wordt een zo veilig mogelijke speelplek gecreëerd met voldoende uitdaging. Voor 
de veiligheid van de kinderen zijn, naast bovenstaande uitgangspunten, de volgende aanvullende 
maatregelen genomen:  
- De kinderen mogen tijdens het buitenspel niet zelfstandig van het speelplein af en niet op of over het 
hek klimmen.  
- De pedagogisch medewerkers letten er op dat kinderen niet met fietsjes e.d. bij speeltoestellen 
spelen. Los speelmateriaal in de buurt van speeltoestellen wordt opgeruimd.  
- Kinderen lopen buiten met schoeisel aan.   
- De speelplaats wordt voor het naar buiten gaan gecontroleerd op kleine en gevaarlijke voorwerpen, 
zoals steentjes en sigarettenpeuken, deze worden direct van het plein verwijderd.  
- Koortjes van kleding en jassen worden weggewerkt of, indien noodzakelijk, verwijderd.  
- Als er met water wordt gespeeld is het extra belangrijk dat daar direct toezicht op is. Er wordt 
onderling afgesproken wie er op de kinderen bij de wateractiviteit let. Na de activiteit wordt het water 
direct verwijderd.  

Met het buitenspelen houden wij rekening met de weersomstandigheden. Als het koud is spelen we 
niet te lang buiten. Indien nodig vragen wij aan ouders om warme kleding mee te nemen, zoals een 
dikke jas, wanten, muts en sjaal. Er zijn reserve wanten en sjaals aanwezig op de locatie.  

Bij warm weer wordt er extra drinken aangeboden en houden de pedagogisch medewerkers in de 
gaten of ieder kind voldoende vocht heeft binnengekregen, zeker bij kinderen die veel zweten. Als het 
heel warm weer is wordt er gezorgd voor voldoende verkoeling en beperken de pedagogisch 
medewerkers de duur van het buitenspelen.  
Spelen in het zonnetje is fijn en in zekere mate ook gezond. Echter dienen kinderen beschermd te 
worden tegen de schadelijke gevolgen van het zonlicht. Daarom worden in de zomermaanden (april-
september) bij zonnig weer de volgende maatregelen genomen:  
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- Alle kinderen worden voor het naar buiten gaan ingesmeerd met zonnebrand, factor 30. Dit wordt 
iedere keer dat de kinderen naar buiten gaan herhaald. De kinderen zijn niet langer dan twee uur 
achter elkaar buiten.  
- Op de kinderopvang is standaard zonnebrand aanwezig. Indien een ouder graag wil dat zijn kind met 
andere zonnebrand wordt ingesmeerd dan standaard aanwezig is, dient deze zelf meegenomen te 
worden. Desgewenst kan de eigen zonnebrand gedurende de zomermaanden op de groep blijven 
staan voor het kind, bijvoorbeeld in het bakje met medicijnen.  
- Kinderen jonger dan één jaar worden uit direct zonlicht gehouden.  
- Tussen 12:00 en 15:00 worden alle kinderen uit direct zonlicht gehouden.  
- Bij felle zon worden er buiten voldoende schaduwplekken gecreëerd.  
- Baby’s en kinderen met weinig haar dragen een zonnehoedje. Aan de ouders wordt gevraagd deze 
mee te nemen.  

Vanwege de hygiëne of gezondheid van de kinderen gelden met het buitenspelen de volgende 
aanvullende maatregelen:  
- Als er buiten wordt gegeten of gedronken, dan worden er geen zoete dranken of etenswaren 
genuttigd. Dit om te voorkomen dat er insecten op af komen. Ook worden bij het drinken rietjes 
gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel terecht komt. Plakkerige handen en 
monden worden direct schoongemaakt 
- Op ons kindercentrum  zijn er geen dieren aanwezig.  
- Er wordt met het buitenspelen in principe geen gebruik gemaakt van zwembadjes. Wel worden er bij 
warm weer andere water-activiteiten aangeboden. Water in bakken of emmers wordt na het spel 
meteen weggegooid. De medewerkers letten er op dat de kinderen niet drinken van het water dat 
bedoeld is voor een activiteit.  
- In de tuin staan geen giftige planten en er worden geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt.  

Kinderen vinden het vaak erg leuk om met elkaar op stap te gaan. Gewilde uitstapjes zijn naar de 
kinderboerderij, naar het park, naar de speeltuin etc. Een uitstapje wordt uitgevoerd als activiteit, 
waaraan plezier wordt beleeft en waarbij kinderen (nieuwe) ervaringen opdoen, bijvoorbeeld:  
- Met het bezoek aan de kinderboerderij kunnen de kinderen onder begeleiding van de pedagogisch 
medewerker kennismaken met verschillende dieren.  
- Als er in het park wordt gewandeld zien en ervaren de kinderen van alles: eendjes die in het water 
zwemmen, de verschillende bomen, bloemen etc. Speciaal in het najaar is het park een leuke plek om 
met de kinderen heen te gaan. De bladeren die naar beneden vallen geven een bijzondere ervaring. 
Natuurlijk moeten er dan ook bladeren, kastanjes en nog veel meer andere dingen gezocht worden 
om bij terugkomst te laten zien aan de andere kinderen en medewerkers of een activiteit mee te doen.  
- In de speeltuin staan andere speeltoestellen dan de kinderen op het kinderdagverblijf gewend zijn. 
Deze bieden weer nieuwe ervaringen.  
  
Ook met het maken van uitstapjes dient er rekening gehouden te worden met verschillende aspecten 
die te maken hebben met de veiligheid van de kinderen en medewerkers. Zo worden de uitstapjes 
begeleid door minimaal twee medewerkers. 
Wanneer medewerker met een aantal kinderen een uitstapje gaan maken, dienen deze medewerker 
dit te melden bij de leidinggevende. Zij geeft dan door:  
- Het aantal kinderen waarmee ze op stap wil gaan  
- De medewerkers die mee gaan  
- Het doel van het uitstapje  
- De verwachte vertrek- en haaltijd.  

Het aantal kinderen wat met het uitstapje mee kan worden genomen wordt overlegd met de 
leidinggevende en hangt af van het aantal begeleiders en de hulpmiddelen. Het uitgangspunt wat 
daarbij gehanteerd wordt is dat een kind dat niet in een wagen zit de hand van een medewerker vast 
dient te (kunnen) houden. Hierbij wordt er rekening gehouden met de leeftijd en het gedrag van de 
kinderen. Er kan gebruik worden gemaakt van een bolderwagen (waar maximaal zes kinderen in 
kunnen) wandelwagens en/of buggy’s. Daarnaast wordt er rekening mee gehouden dat een stagiaire 
wel een extra paar handen zijn, maar nooit verantwoording over kinderen mag en kan dragen.  

Voor de veiligheid dragen de kinderen tijdens een uitstapje een veiligheidshesje’. Dit hesje zorgt voor 
extra zichtbaarheid en herkenbaarheid in het verkeer en op de plaats van bestemming. De 
medewerkers dragen voor de herkenbaarheid een hesje met het logo van De verborgen Schat.  
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Om ouders gericht toestemming te laten geven voor bepaalde uitstapjes, vragen wij ouders een 
toestemmingsformulier in te vullen. In dit formulier (wat thuis ingevuld mag worden) geeft een ouder 
toestemming voor bepaalde uitstapjes en condities. Dit is een van de maatregelen dat is 
voortgekomen uit het 4-ogen principe. Een pedagogisch medewerker mag pas na een half jaar 
dienstverband bij De verborgen Schat zelfstandig met kinderen een uitstapje maken.  
Voor grotere uitstapjes waarbij er gebruik wordt gemaakt van een vervoermiddel (fiets, auto, bus), 
wordt er specifiek toestemming gevraagd voor het betreffende uitstapje.  
Bij het vervoer met fiets of auto wordt er gebruik gemaakt van een passend auto- of fietsstoeltje.  

Naast bovenstaande uitgangspunten over uitstapjes zijn de volgende maatregelen genomen die te 
maken hebben met de veiligheid of de gezondheid van het kind:  
- De medewerker geeft het goede voorbeeld wat betreft verkeersregels en veiligheid.  
- Wanneer er een bezoek aan dieren wordt gebracht, is de medewerker er alert op dat een kind goed 
met de dieren omgaat. Het eventueel voeren van dieren gebeurt voorzichtig en onder direct toezicht 
van de pedagogisch medewerker. Na contact met de dieren wassen kinderen en de medewerkers de 
handen.  

- Wanneer kinderen in het bos of rondom struiken hebben gespeeld worden ze gecontroleerd op 
teken. Tekenbeten kunnen worden voorkomen door het dragen van een lange broek, pet en dichte 
schoenen. Indien een kind een tekenbeet heeft wordt deze door middel van de speciale tekenpen 
direct verwijderd. Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd. 
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Bijlage 16  Protocol Vermissing 

                                 
Protocol vermissing 
Inleiding 
In dit protocol staan de richtlijnen voor de handelswijze die de medewerkers van kindercentrum De 
verborgen Schat volgen wanneer een kind vermist wordt tijdens de opvang.  
Een persoon (kind) is vermist als:  
- iemand tegen redelijke verwachting in afwezig is uit de voor die persoon gebruikelijke en veilige 
omgeving  
- er sprake is van een plotselinge en onverwachte afwezigheid  
- de verblijfplaats van iemand onbekend is, en als het in diens belang is, dat die wordt vastgesteld  

Preventief beleid 
- Weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Doe dit o.a. door het bijhouden van de overdrachtlijst op 
de IPad waar alle kinderen op staan. Wanneer een kind is gebracht of gehaald, moet je het nieuwe 
aantal kinderen weten.  
- De kans dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen is het grootst tijdens de 
haal- en brengtijden. Wees dus alert!  
- Let op dat de entreedeur en het hek bij buitenspelen altijd goed dicht zijn. Let op openstaande 
deuren, zowel de groepsdeur als de entreedeur. Wanneer een ouder de deur laat openstaan, wijs de 
ouder daar op. Wanneer een kind zelf de deur kan open doen en dit doet zonder toestemming van de 
groepsleiding, zorg dan voor maatregelen zoals het omhoog zetten van de deurkruk. Check of de 
entreedeur dicht is, wanneer de groepsruimte wordt verlaten samen met de kinderen.  
- Groepsleiding zorgt dat een invalkracht goed geïnstrueerd is. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de 
groepsmap, ook vindt er een goede overdracht plaats.  
- Wanneer je op de hal/gang moet openen/sluiten, zorg dan dat er een leidster/stagiair bij of in de 
buurt van de entreedeur staat om te voorkomen dat een kind met andere ouders de deur uitloopt.  

Vermissing gebeurd tijdens opvang 
Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist kun je een aantal dingen doen die helpen het 
vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf zoeken naar het vermiste kind, maar ook het 
verzamelen van informatie over het kind en over de omstandigheden van de vermissing.  

Onderneem de volgende stappen:  
1. Meld bij je naaste collega van de groep dat je een kind mist. Draag de zorg van de andere kinderen 
over aan je collega, zodat je je kunt richten op het vermiste kind.  
2. Blijf kalm, denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het kind aan 
het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan?  
3. Bekijk eerst goed beide groepen, toiletten, gang en slaapkamers van het kindercentrum. Roep 
ondertussen het kind. Kijk ook op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het kan voorkomen 
dat een kind zich verstopt en dan in slaap valt.  
4. Schakel meerdere collega’s in om te helpen zoeken. Ook eventueel ouders die op dat moment 
aanwezig zijn.  
5. Een andere collega die niet aan het zoeken is brengt de directeur op de hoogte. Deze neemt 
contact op met de ouders indien het kind niet binnen 15 minuten wordt gevonden.  
6. Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken. Neem als het kan een foto van 
het kind mee. Neem een telefoon mee, zodat je bereikbaar bent, mocht een collega het kind vinden.  
7. Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen (water, putten, 
verkeerswegen, parkeerplaatsen etc.).  
8. Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien.  
9. Na 15 minuten zoeken bel je de politie: 0900 – 8844.  
10. Noteer de naam van de politiefunctionaris die je geholpen heeft aan de telefoon en, zodra dat 
bekend is, de naam van de politiefunctionaris die als je contactpersoon aangewezen is.  

Als het vermiste kind terecht is:  
- Informeer je de politie als deze ingeschakeld is.  
- Informeer je vervolgens alle andere betrokkenen die weten dat het kind vermist is.  
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- Is het belangrijk om na te gaan wat de reden voor de vermissing was, zodat een herhaling 
voorkomen kan worden.  
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Bijlage 17  Formulier overeenkomst sieraden  
                                                

Formulier overeenkomst sieraden 

Binnen het veiligheidsbeleid bij Kindercentrum De verborgen Schat nemen wij alle soort maatregelen 
om mogelijke ongelukken te voorkomen. Een belangrijk aspect waar u zelf invloed op heeft is het 
dragen van sieraden door uw kind. 

. ⃝  Hierbij verklaar ik dat ik er van op de hoogte ben gesteld dat de pedagogisch medewerkers van 
Kindercentrum De verborgen Schat van mening zijn dat het dragen van sieraden door mijn kind in 
sommige situaties mogelijk gevaarlijk is. 

. ⃝  Ik wil dat mijn kind het omschreven sieraad draagt tijdens de opvang bij Kindercentrum De 
verborgen Schat. Ik neem hiervoor zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

Omschrijf hier de eventuele sieraden: 

Naam ouder/verzorger: 

Handtekening ouder/verzorger: 
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Bijlage 18  EHBO (partneraccount met Livis) 

Actieplan EHBO 

In de Map Veiligheid en Gezondheid, digitaal in de tablets op de groep en binnen het actuele 
personeelsbeleid wordt bijgehouden waneer medewerkers hun EHBO certificaat hebben behaald, 
wanneer bijscholing en herhalingscursussen moeten worden gedaan en de organisatie daarvan.  

1. Opschrijven in een personeelsschema op welke datum een betreffende medewerker zijn EHBO 
certificaat heeft behaald 

2. Een kopie van het certificaat in de map doen 
3. Opschrijven welke datum iedere medewerker op herhalingscursus moet 
4. Nieuwe medewerkers altijd aan de lijst toevoegen en direct inschrijven voor een cursus 
5. De lijst maandelijks checken of een medewerker bijscholing nodig heeft 
6. Mocht een medewerker een herhalingscursus moeten doen, inplannen met de betreffende 

medewerker en de beschikbaarheid van Livis checken 
7. De geplande datum wordt opgeschreven in hetzelfde schema 
8. De datum van de daadwerkelijk plaatsgevonden cursus wordt in hetzelfde schema gezet  
9. De kosten van de EHBO cursus en bijscholing toevoegen aan de jaarlijkse begroting  
10.De assistent leidinggevende is verantwoordelijk voor het bijhouden van het Actieplan EHBO en zal 

bij afwezigheid zoals met vakantie van te voren checken of er de komende periode 
herhalingscursussen gepland moeten worden: zij zal dit overdragen aan haar leidinggevende 

11.De assistent leidinggevende houdt haar leidinggevende op de hoogte van de uitvoering van het 
actieplan 

12.De assistent leidinggevende communiceert eventuele veranderingen in dit beleid of adviezen van 
partner Livis, via de teamvergadering aan medewerkers 
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Bijlage 19 Protocol Meldcode 

Protocol Meldcode 

 
 
 
 
 
 
Inleiding  
 
De Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht u als professional een 
meldcode te gebruiken.  
 
Dit protocol is bedoeld voor medewerkers binnen de organisatie. Hierin kan je de stappen zien en wie 
welke verantwoordelijkheden heeft. 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2. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met afwegingskader
Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht. 

NB. Met Veilig Thuis kan op ieder moment contact opgenomen worden voor (anoniem) advies. 

STAP 1  
In kaart brengen van signalen

De beroepskracht: 
▪ Observeert het kind (kind check) 
▪ Brengt signalen bij het kind in kaart, zie 

bijlage 3 en 4 
▪ Bespreekt de zorg met de aandacht 

functionaris 
▪ Bespreekt de zorg met betrokkenen 
▪ Documenteert

STAP 2 
Collegiale consultatie 
Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem) 
Bij twijfel: letseldeskundige

De beroepskracht: 
▪ Bespreekt signalen met collega’s 
▪ Heeft overleg met de aandacht functionaris 

voor advies 
▪ Heeft contact met Veilig Thuis voor advies 
▪ Geeft (indien van toepassing) signaal in 

verwijsindex 
▪ Documenteert

STAP 3 
Gesprek met de ouder (en indien mogelijk 
het kind)

De beroepskracht: 
▪ Heeft gesprek met betrokkenen 
▪ Documenteert

STAP 4 
Wegen van het geweld aan de hand van 
afwegingskader 
Bij twijfel: altijd contact met Veilig Thuis

De beroepskracht: 
▪ Beoordeelt de risicotaxatie  
▪ Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis 
▪ Weegt aan de hand van afwegingskader 
▪ Documenteert

AFWEGING 1 
Is melden 
noodzakelijk?

AFWEGING 2 
Is hulpverlening 
(ook) mogelijk?

STAP 5 
Beslissen over het doen van een melding 
en het inzetten van noodzakelijke hulp

De beroepskracht: 
▪ Beslist aan de hand van de uitkomsten 

(van het afwegingskader) 
▪ Bespreekt een melding met de 

betrokkenen 
▪ Documenteert 
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Acute onveiligheid 

Structurele onveiligheid 

 

Definitie Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet gegarandeerd en 
hij of zij heeft direct bescherming nodig. 
Toelichting Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat een 
beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de 
aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in geval van zorgafhankelijke kinderen 
of (oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, drinken, kleding 
en onderdak) maar bijvoorbeeld ook het onnodig toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige 
zorg. 
▪ Voorbeelden Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft 
▪ (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe 
▪ Poging tot verwurging 
▪ Wapengebruik 
▪ Geweld tijdens de zwangerschap 
▪ (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele exploitatie van kinderen jonger dan 

18 jaar 
▪ Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of familielid) te doden, 

ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale 
verminking) 

▪ Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 jaar, waaronder het 
onthouden van voedsel 

▪ Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt, (medische) 
onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande klachten en afwijkingen vervalst of in het kader 
van een onderzoek selectief verstrek of (medische) klachten en afwijkingen bij het kind daadwerkelijk 
veroorzaakt 

▪ Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende veiligheidsmaatregelen 
genomen zijn 

▪ Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege suïcidepoging, automutilatie, 
acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs 

▪ Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Definitie Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van 
geweld.

Toelichting Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling is de 
belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (plegerschap 
en slachtofferschap) in de toekomst. In de afweging of sprake is van 
structurele onveiligheid is ten minste over de volgende factoren 
informatie nodig: herhaling van geweld/onveiligheid, oudersignalen en 
eventuele kindsignalen/signalen van slachtoffers.

Voorbeelden ▪ Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig ernstige 
problematiek ten gevolge van verstandelijke beperking, 
middelenverslaving, psychische problematiek dat de fysieke en 
emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/of voortdurend 
wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze 
minderjarigen structureel ingeperkt worden. 

▪ Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger. 
▪ Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
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Verplichting organisatie 

Verantwoordelijkheid 
• Het zetten van de stappen van de meldcode is een verantwoordelijkheid van:  
• · Pedagogische medewerker> signaleren en melden bij aandacht functionaris 

kindermishandeling ( AF)  
• · Aandacht functionaris, die de stappen doorlopen en de nodige keuzes in overleg met directie 

maken.  
• Als aandacht functionaris huiselijk geweld of kindermishandeling kan/kunnen worden 

geraadpleegd:  
• - Hiskina van Hoogenvest 

Verantwoordelijk voor het besluit in stap 5 voor het al dan niet doen van een melding is:  
• - Directie: Marck Nunes 
• - Assistent-leidinggevende: Marijke Alberts 
• - Aandacht functionaris: Hiskina van Hoogenvest 

De directie van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij 
onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is 
geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft 
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die 
gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is 
van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf 
doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de 
vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. (art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)  
 

Jaarlijks overleg  
- Het overleg wordt aan het einde van het jaar (november/december) gevoerd. Hierbij zorgt de AF 

voor een kort schriftelijk verslag waarin staat op welke wijze we het beleid en de werking van de 
meldcode komende jaar zullen gebruiken en welk aandeel de directie en de AF zullen hebben. 
Indien er iets is veranderd.  

Overleg over scholing en toerusting van de medewerkers 
In het jaarlijks overleg/verslag wordt ook meegenomen (zoals hierboven al gemeld) welk aandeel de 
directie heeft en hoe we de scholing van de medewerkers op peil kunnen houden.  

• Hoe gaat de organisatie om met vertrouwelijke informatie 
De organisatie gaat strikt om met vertrouwelijke informatie en geven dit niet zomaar door                    
      aan derden, indien daar wel reden toe is en de veiligheid van het kind kan niet worden  
      gewaarborgd of de betrokkene(n) werkt niet/onvoldoende mee  geven wij dit door aan 
      derden. 

• Hoe wordt er binnen de meldcode gedocumenteerd 
       Binnen de meldcode wordt voor elk kind een apart document gemaakt. Dit document  
       blijft op de Verborgen Schat.  
  
• Instructie gebruik Kind check 
De kind check is onderdeel van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van 
de kind check is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of 
verwaarloosd te worden door de situatie waarin hun ouder(s) verkeert of verkeren. De kind check vindt 
plaats in stap 1 van de meldcode.  

De kind check geldt voor alle professionals die onder de Wet verplichte meldcode vallen. 
De  kind check  is gericht op professionals die contacten hebben met volwassen cliënten en niet met 
hun kinderen en daarom ook niet beschikken over kind signalen. Binnen de kinderopvang zal je 
automatische de kind check toepassen. 
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De kind check is in alle gevallen aan de orde waarin de professional zich, vanwege de  ernstige 
situatie van zijn volwassen cliënt, zorgen maakt over mogelijk aanwezige minderjarige kinderen. De  
kind check geldt als een professional meent dat er, vanwege de toestand van zijn volwassen cliënt,  
risico’s zijn op ernstige schade voor  kinderen of  een bedreiging van de veiligheid van kinderen die 
afhankelijk zijn van de zorg van cliënt. Zo geldt de kind check bijvoorbeeld in geval van een ernstige 
(chronische) depressie, zware verslaving, (dreigende) huisuitzetting, geweld tussen huisgenoten, 
suïcidepoging. 
NB: 
• Ook het contact met een adolescent  waarbij de professional zich zorgen maakt over eventueel 

aanwezige broertjes en zusjes in het gezin kan aanleiding zijn voor het uitvoeren van de kind 
check; 

• De kind check geldt ook voor zwangere vrouwen. 

Heb je twijfels over de veiligheid van de kinderen? Dan doorloop je de stappen van de meldcode. Je 
legt eerst vast door welke signalen bij de ouder je twijfelt over de veiligheid van de kinderen. Daarna 
volg je de verdere stappen van de meldcode die ervoor zorgen dat er ook verder onderzoek 
plaatsvindt en dat er, zo nodig, passende hulp komt. 

• Deskundigheid eer gerelateerd geweld/meisjesbesnijdenis  
Eer gerelateerd geweld zijn alle vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld om te voorkomen 
dat een familielid een ‘misstap’ zet die de gemeenschap kan schaden. 

Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) eer gerelateerd 
geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve 
karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. U kunt een op het gebied van eer 
gerelateerd geweld deskundige raadplegen of Veilig Thuis. 

Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur. Denk 
hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eerwraak die op (zeer) korte 
termijn dreigen plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijk of niet omkeerbare situaties. 
Neem in dergelijke gevallen direct contact op met een aandacht functionaris eer gerelateerd geweld 
bij de politie of een andere in uw eigen meldcode vermelde deskundige op dit specifieke terrein. 
 
      De Verborgen Schat raadpleegt hiervoor de aandacht functionaris indien niet aanwezig   
      nemen we contact op de met de politie (eer gerelateerd geweld). 

• Informatie over meldrecht in relatie tot beroepsgeheim 
Het beroepsgeheim of de zwijgplicht is een belangrijke voorwaarde voor effectieve hulpverlening. De 
vertrouwensrelatie met een ouder is van wezenlijk belang. Toch kunnen er situaties zijn waarin de 
problematiek zo ernstig is dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk is. Dit is het geval 
bij ernstige vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling, waarbij de betrokkenen zelf niet of 
onvoldoende mee kunnen of willen werken. 

Meldrecht  
De regels voor het verbreken van het beroepsgeheim gelden voor alle situaties waarin een cliënt zich 
in een ernstige situatie bevindt. Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld is dit in 
een meldrecht vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (art. 5.2.6 Wmo). Dit biedt 
iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht het recht om een vermoeden 
van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig Thuis te melden. Ook als de ouder daar geen 
toestemming voor geeft. Daarnaast biedt het meldrecht beroepskrachten de mogelijkheid om 
informatie over een ouder of kind te verstrekken als Veilig Thuis daarbij in een onderzoek naar vraagt. 
NB: Het wettelijk meldrecht geldt ook als er alleen meerderjarigen bij het huiselijk geweld zijn 
betrokken. 

NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de beroepskracht de situatie, voordat 
hij zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op basis van anonieme 
cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig Thuis. Verder is het van belang dat de aanwezigheid van 
voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van deze feiten en signalen 
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aantoonbaar is, en dat er een zorgvuldige en concrete afweging van belangen is geweest. 

Melding door een medewerker over de houder zelf 
Indien de medewerker aanwijzingen heeft dat de houder zelf een geweld- of zedendelict begaat (of 
heeft begaan) en een kind hiervan het slachtoffer is, dan is de medewerker verplicht tot het doen van 
aangifte bij de politie.  
Hij/zij kan hierover in overleg treden met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan de 
medewerker begeleiden bij het doen van aangifte. 

• Verwijsindex risicojongeren 
De organisatie moet zijn medewerkers op de hoogte stellen van de meldingsprocedure voor de  
Verwijsindex risicojongeren. Dit geldt alleen voor organisaties die bevoegd zijn een melding te doen in 
dit systeem.   
Stappenplan bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker
Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht. 

STAP 1A  
In kaart brengen van signalen

De beroepskracht: 
▪ Observeert 
▪ Brengt signalen in kaart 
▪ Documenteert

STAP 1B 
Direct melding doen van 
vermoeden bij de houder 

De beroepskracht: 
▪ Is verplicht het vermoeden van een geweld- of 

zedendelict door een collega jegens een kind direct 
bij de houder te melden (tenzij het vermoeden de 
houder betreft)  

STAP 2 
In overleg treden met 
vertrouwensinspecteur

De houder: 
▪ Moet direct contact leggen met een 

vertrouwensinspecteur (overlegplicht) indien hij/zij 
aanwijzingen heeft dat een collega een geweld- of 
zedendelict begaat of heeft begaan jegens een kind 

▪ Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al 
dan niet doen van aangifte 

▪ Documenteert

STAP 3 
Aangifte doen

De houder: 
▪ Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij 

de politie (aangifteplicht) 
▪ Stelt de beroepskracht in ieder geval voor de duur 

van het onderzoek op non-actief 
▪ Legt een draaiboek aan 
▪ Raadpleegt de GGD 
▪ Regelt ondersteuning voor kind en ouders 
▪ Volgt het ingestelde onderzoek van de politie 
▪ Documenteert 
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Stappen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht. 

STAP 4 
Handelen naar aanleiding van 
onderzoek politie

De houder: 
▪ Rehabiliteert en/of 
▪ Geeft waarschuwing af en/of 
▪ Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen 
▪ Documenteert 

STAP 5 
Nazorg bieden en evalueren

De houder: 
▪ Biedt nazorg aan ouders en 

kinderen 
▪ Biedt nazorg aan 

beroepskrachten 
▪ Organiseert ouderavonden 
▪ Verwijst door naar externe 

hulp 
▪ Evalueert de procedures 
▪ Documenteert 

STAP 1A  
In kaart brengen van signalen

De beroepskracht: 
▪ Observeert 
▪ Brengt signalen in kaart (zie bijlage 3 en 4) 
▪ Bespreekt signalen met collega’s en de 

leidinggevende 
▪ Documenteert

STAP 2 
Melden van het gedrag bij 
leidinggevende

De beroepskracht: 
▪ Meldt het gedrag bij de leidinggevende 
▪ Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de 

hoogte 

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid	 �64



STAP 3 
Beoordelen ernst van het gedrag

De leidinggevende: 
▪ Raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD 
▪ Gaat in gesprek over het gedrag met ouders van 

zowel het kind dat het gedrag vertoont als met de 
ouders van de kinderen die ermee worden 
geconfronteerd  

▪ Weegt de ernst van het gedrag: 
o licht seksueel grensoverschrijdend gedrag: 

bespreken in het team, inschakelen externe hulp niet 
nodig; 

o matig seksueel grensoverschrijdend gedrag: 
waarschuwing, inschakelen hulp; 

o ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag: direct 
ingrijpen vereist, maatregelen conform stap 4. 

▪ Documenteert (in het kind dossier)

STAP 4 
Maatregelen nemen

De houder: 
▪ Stelt een intern onderzoek in 
▪ Schakelt experts in zoals GGD en Veilig Thuis 
▪ Organiseert zorg voor kinderen en ouders 
▪ Gaat in gesprek met ouders van kind dat gedrag 

vertoont én met de ouders van kinderen die 
geconfronteerd werden met het gedrag over de te 
nemen maatregelen 

▪ Documenteert 

STAP 5 
Beslissen en handelen 

De houder: 
▪ Beslist naar aanleiding van het onderzoek 

over de opvang van het kind dat het gedrag 
heeft vertoond 

STAP 6 
Nazorg bieden en evalueren

De houder: 
▪ Biedt nazorg voor ouders, 

kinderen en 
beroepskrachten 

▪ Organiseert ouderavonden 
▪ Verwijst door naar externe 

hulp 
▪ Evalueert de procedures 
▪ Documenteert 
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Bijlage 20 Protocol Gezondheid 
                     

Protocol gezondheid Kindercentrum De verborgen Schat 
In dit protocol worden de gezondheidsrisico’s benoemd zoals die door de GGD wordt gesteld. Er 
wordt per risico aangegeven welke maatregelen zijn genomen om dit risico zo klein mogelijk te 
maken. In dit protocol worden de gezondheidsrisico’s omschreven die niet in een van de specifieke 
protocollen worden benoemd, zoals het ‘Protocol veilig slapen’ over de veiligheid- en 
gezondheidsrisico’s van de slaapplek.  

1. Risico’s  rondom de overdracht van ziektekiemen als gevolg van: 

1.1  Handhygiëne en verkouden/zieke kinderen en zieke medewerkers 

- De pedagogisch medewerkers wassen hun handen:  
o Voor het aanraken van voedsel, het eten of helpen met eten  
o Voor het aanbrengen van zalf of crème  
o Na niezen of snuiten  
o Na toiletgebruik  
o Na het verschonen of billen afvegen van een kind  
o Na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed.  
o Na contact met vuile was of afval  
o Voor en na wondverzorging  

- De kinderen wassen hun handen:  
o Bij zichtbare vervuiling  
o Na het buitenspelen, zeker indien er contact is geweest met zand, aarde of dieren.  
o Voor en na de maaltijd  
o Na de toiletgang  

- De manier van handen wassen is als volgt: de vloeibare zeep wordt over heel de handen verdeeld, 
goed schoongespoeld met water en afgedroogd met een schone of papieren handdoek.  
- Indien medewerkers verkouden zijn, besteden extra aandacht aan een goede (hand) hygiëne.  
- Wondjes worden afgedekt, pus of wondvocht wordt voordat het gaat lekken gedept met bijvoorbeeld 
een wattenstaafje. Wanneer er materialen verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden deze direct 
met desinfecterend middel schoongemaakt en wondjes worden met een waterafstotende pleister 
afgedekt. 
- Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes, krijgen eigen 
speelgoed (wat na het spelen wordt gereinigd)en krijgen een eigen beker en bestek. Er wordt 
voorkomen dat een kind met een koortslip andere kinderen zoent en bij kinderen die aan wondjes of 
blaasjes krabben wordt extra aandacht besteed aan de handhygiëne.  
- Hoesthygiëne wordt in acht genomen door kinderen en pedagogisch medewerkers. Dit betekent 
tijdens het hoesten of niezen hand voor de mond houden en daarna handen te wassen. Kinderen 
wordt geleerd tijdens het hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen.  
- De pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen met snottebellen hun neus snuiten of 
vegen deze zelf af. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een schone zakdoek, welke na gebruik 
meteen wordt weggegooid.  
- Pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de ziek- en herstelmeldingsprocedure. 
- Medewerkers raadplegen een arbo-arts bij ziekteverschijnselen van besmettelijke aard (zoals diarree 
of huiduitslag). 
- Medewerkers weten hoe te handelen als ze ziek van vakantie terugkomen. 
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1.2 Verschonen en toiletbezoek  

- Vuile luiers worden direct weggegooid in een afvalbak welke afgesloten kan worden.  
- Het aankleedkussen (de verschoonplek) wordt na iedere verschoon beurt gereinigd, een 
aankleedkussen wordt vervangen wanneer die stuk is. Indien nodig, bijvoorbeeld bij diarree, wordt het 
aankleedkussen met alcohol gedesinfecteerd.  
- Er mag geen speelgoed meegenomen worden naar de toiletruimte.  
- Potjes worden na gebruik meteen gereinigd met dettol of alcohol en opgeborgen.  
- Er wordt een aparte borstel voor de potjes gebruikt. 
- Er wordt aan de kinderen geleerd om na toiletbezoek goed de handen te wassen. De handen 
worden afgedroogd met wegwerpdoekjes of een schone handdoek. Deze handdoek wordt bij 
zichtbare verontreiniging en minimaal één keer per dag vervangen.  
- Iedere dag worden de kraan, de wastafel, de commode en de toiletten  schoongemaakt. 

1.3 Voedsel en eetgewoonten  

- Het opwarmen van de reeds bereide maaltijden gebeurt in een schone ruimte, met schone 
materialen en niet waar er kinderen verschoond worden en er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt. 
- Restjes worden niet hergebruikt.  
- Gekoelde producten worden direct na aankoop of levering in de koelkast opgeborgen. De koelkast is 
maximaal 7 graden en bij het bewaren van zuigelingenvoeding maximaal 4 graden Celsius.  
- Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald. Indien deze langer dan 30 min buiten 
de koelkast zijn geweest en er niet meer fris uitzien of ruiken (zeker bij worst) worden deze 
weggegooid.  
- Op producten (etenswaar) met een beperkte houdbaarheid wordt op het moment van openen, 
ontdooien of bereiding de datum genoteerd. Voor het gebruik van een product wordt de 
houdbaarheidsdatum gecontroleerd.  
- Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit. 
- Ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen die langer dan 30 
minuten buiten de koelkast zijn geweest. 
- Ouders ontvangen een instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk. 
- Afgekolfde moedermelk wordt door ouders gekoeld vervoerd, daarna wordt de moedermelk direct in 
de koelkast geplaatst en onder 4ºC bewaard. 
- Afgekolfde moedermelk wordt binnen 48 uur gebruikt en meegebrachte moedermelk wordt op de dag 
van aanleveren opgemaakt. 
- Overgebleven moedermelk wordt weggegooid en ingevroren moedermelk wordt maximaal 3 
maanden bewaard. 
- Moedermelk wordt in de koelkast ontdooid en ontdooide moedermelk wordt (als de melk een nacht 
bewaard wordt) van een datum en tijdstip van ontdooien voorzien. 
- Eenmaal ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur verstrekt en eenmaal ontdooide moedermelk 
wordt niet meer ingevroren. 
- Er wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm geaccepteerd tenzij hierover met ouders 
afspraken zijn gemaakt die de voedselveiligheid waarborgen. 
- Flesvoeding staat tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling en resten flesvoeding 
worden weggegooid. 
- Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt. 
- Een baby heeft een eigen fles mee. Na elke voeding wordt deze fles met heet water afgespoeld. 
Omgespoelde flesjes worden bewaard in het mandje van het betreffende kind. Sapflesjes worden na 
gebruik gewassen, de speen van deze flesjes wordt met heet water afgespoeld of uitgekookt. 
Fopspenen worden gescheiden van elkaar gehouden.  
- Schone flessen en spenen worden omgekeerd bewaard op een schone, droge doek of flessenrek. 
- De flesjes van de kinderopvang worden 1 keer in de week gesteriliseerd. Het steriliseren van de 
eigen flesjes en bekers van de kinderen zijn de verantwoording van de ouders.  
- Ieder kind heeft per maaltijd een eigen beker en indien van toepassing bord en bestek, deze worden 
na gebruik afgewassen.  
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- Klaargemaakt fruit wordt, indien niet meteen genuttigd, afgedekt in de koelkast bewaard en diezelfde 
dag gegeten.  
- Voor ieder kind wordt een schoon spuugdoekje, slab of washandje gebruikt, deze worden na gebruik 
in de wasmand gedaan of (spuugdoekje of slab) opgeruimd in de eigen lade.  

1.4  Schoonmaken en afval  

- Afval wordt in gesloten afvalbakken weggegooid, deze worden dagelijks leeggemaakt.  
- Een vaatdoek wordt na gebruik onder heet stromend water uitgespoeld. Bij zichtbare verontreiniging, 
na vuile klusjes en minimaal elke dag wordt een schone vaatdoek gepakt.  
- Speelgoed wordt stofvrij opgeborgen en maandelijks gereinigd. Bij zichtbare verontreiniging wordt 
speelgoed direct gereinigd en kapot speelgoed wordt weggegooid. Baby Speelgoed wat in de mond 
gaat wordt dagelijks gereinigd. Buitenspeelgoed is gescheiden van binnenspeelgoed.  
- Verkleedkleren, stoffen speelgoed en knuffels worden maandelijks gewassen, bij voorkeur op 60 
graden of op 40 graden op het langste programma en eventueel in de droger gedaan.  
- Wanneer zieke kinderen(bv met een koortslip) met verkleedkleren spelen, worden de kleren extra 
gewassen. 
- Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen kunnen 
worden 
- Speelgoed wordt gescheiden van schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen. 
- Preventieve maatregelen tegen ongedierte:  
- Etensresten worden afgesloten bewaard  
- Kruimels worden opgezogen  
- Afval gaat in een zak in een afgesloten afvalbak. De zakken worden dagelijks buiten in de container 
gebracht.  
- Als er uitwerpselen van dieren worden gevonden, wordt dit direct opgeruimd en wordt er gezocht 
naar passende maatregelen.  

2.  Gezondheidsrisico’s als gevolg van de binnenruimte: 
-  Voor de overige schoonmaakwerkzaamheden is een schoonmaakschema.  
-  Na verfwerkzaamheden wordt extra gelucht tot de verflucht verdwenen is. 
- Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen wordt. Indien nodig 
worden er passende maatregelen genomen (zo worden bv luidruchtige werkzaamheden niet tussen 
13:00u en 15:00u gedaan). 
-  Geisers, CV-ketels en kachels worden jaarlijks gecontroleerd. 
-  De ventilatiekanalen worden elke vijf tot zeven jaar schoongemaakt en filters van een eventuele 
mechanische luchttoevoer worden gereinigd en vervangen conform instructies van de leverancier. 
-  Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar vuil en worden vrij gehouden. 
- Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat er ramen en/of ventilatieroosters open staan. Ook ’s 
nachts wordt er geventileerd door de ventilatieroosters. Tijdens bewegingsspelletjes en, 
schoonmaakwerkzaamheden wordt er extra op de ventilatie gelet.  
- Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat de temperatuur in de verblijfsruimte zo rond de 20 
graden is (bij voorkeur niet lager dan 17 graden en niet hoger is dan 25 graden). In de diverse ruimten 
is het temperatuurverschil niet meer dan 5 graden.  
- Textiel wordt op minimaal 40 graden gewassen. Niet wasbare textiel wordt van een mijtwerende 
hoes voorzien. Er zijn geen tweedehands gestoffeerde meubels aanwezig. Er worden alleen 
kortpolige vloerkleden gebruikt.  
- Er wordt binnen niet gerookt.  
- De ruimten zijn zo ingericht dat stofnesten worden voorkomen. Dit betekend o.a. geen kieren tussen 
wanden en meubels en bij meubels op poten moet er makkelijk onder schoon te maken zijn.  
- Indien er schoolborden aanwezig zijn worden deze regelmatig met een natte doek schoongemaakt 
en wordt er stofvrij schoolkrijt gebruikt.  
- In ruimtes waar de kinderen verblijven worden de volgende middelen niet gebruikt: - spuitbussen - 
lijm anders dan op waterbasis - wasbenzine, terpentine, verfafbijt en andere chemicaliën - verf, 
vlekkenwater en boenwas - Andere sterk geurende chemische producten.  
- Het aanschaffen van een plant gebeurd in overleg met de leidinggevende. Deze kijkt of de plant aan 
de veiligheid en gezondheidseisen(allergeenarm) voldoet. Bloemen met een sterke geur worden 
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verwijderd en schotels, potten, potgrond en bakken van planten worden jaarlijks gereinigd. Indien 
aanwezig wordt wekelijks het stof van stengels en bladeren van kamerplanten afgespoeld. 
- Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een maand 
verwijderd. 
- Zichtbaar vuil wordt direct schoongemaakt.  
-  De vloer en het meubilair (dat dagelijks wordt gebruikt) wordt dagelijks gereinigd, hoger gelegen 
oppervlakken worden wekelijks gereinigd en verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd. 
-  Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen en tijdens het opmaken van bedden en het 
opvouwen van wasgoed worden ramen wijd opengezet.       
- Het meenemen van huisdieren is verboden.  

3. Gezondheidsrisico's als gevolg van medisch handelen: 

- Voordat een kind medicatie krijgt toegediend door de medewerker dient een ouder een 
‘medicijngebruik formulier’ in te vullen. Hierin ligt onder andere vastgelegd wie het medicijn gaan 
toedienen, op welke wijze het medicijn toegediend moet worden en wat de houdbaarheidsdatum is. 
Indien nodig wordt het medicijn in de koelkast bewaard. Na het toedienen van het medicijn wordt dit 
afgetekend (een krul door de aantekening op de daglijst), zodat er wordt voorkomen dat het dubbel 
toegediend wordt. Vóór het verstrekken van het medicijn wordt eerst de bijsluiter gelezen. 
-  Er worden alleen medicijnen met houdbaarheidsdatum toegediend die in de originele verpakking 
zitten en reeds eerder thuis zijn verstrekt. 
- De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd.    
-  Er worden in principe geen koortsverlagende en pijnstillende middelen gegeven, tenzij dit op advies 
van de huisarts mag. Meer informatie hier over medicijngebruik staat in het ziektebeleid.  
-  De (huis)arts moet zich ervan vergewissen dat degene die niet bevoegd is voor medische 
handelingen wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten, zoniet worden de medische 
handelingen uitbesteedt aan bv de Thuiszorg.     
- Bij het gebruik maken van een thermometer wordt deze van tevoren gedesinfecteerd met alcohol. Er 
worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt. Na het gebruik 
wordt deze eerst gereinigd met water en zeep en daarna gedesinfecteerd met alcohol.  
- Bij het aanbrengen van zalf wordt een goede handhygiëne in acht genomen. De zalf wordt 
aangebracht met een spateltje, vingercondoom of rubberen handschoen.  
- Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten worden wegwerphandschoenen gedragen.  
- Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren doek verwijderd, de plek wordt met 
water en allesreiniger schoongemaakt en dan na gedroogd. Daarna wordt het oppervlak 
gedesinfecteerd. Met bloed vervuilde kleding of linnengoed wordt op 60 graden gewassen.  
- Voor en na behandeling van wondjes wassen de pedagogisch medewerkers de handen. Wondjes 
worden met een waterafstotende pleister afgedekt. Pleisters of verband worden regelmatig (of 
wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld. Als onverhoopt toch bloedcontact is geweest wordt de 
huisarts geraadpleegd, voor kinderen verloopt dit via de ouders.  
- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de huisarts, of 
de GGD.  
- De formulieren ‘medicijngebruik’ en andere medische gegevens van een kind worden bij de 
kindgegevens gevoegd en actueel gehouden. Zo is dit tevens hun ‘medisch dossier’.  
- Bij bloed op bloed contact wordt er met de ouders van betreffende kinderen contact opgenomen met 
het advies om de huisarts te raadplegen.  
- Als een kind niet goed reageert op een geneesmiddel of als er een fout is gemaakt bij de toediening 
van het geneesmiddel, bijvoorbeeld bij het toedienen van het verkeerde geneesmiddel of omdat een 
geneesmiddel verkeerd bewaard is, dient er direct contact opgenomen te worden met de huisarts of 
specialist in het ziekenhuis en daarna de ouders van het kind. Ouders zijn eindverantwoordelijk tijdens 
het vervolgproces.   

Indien er een zeer ernstige situatie zich voordoet, dient direct contact opgenomen te worden met het 
landelijk noodnummer 112.  
Het is belangrijk om de onderstaande gegevens bij de hand te hebben, bij contact met arts of 112.  
1. Naam van het kind  
2. Geboortedatum  
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3. Adres  
4. Huisarts (verborgen Schat) en/of specialist van het kind  
5. Apotheek  
6. Het geneesmiddel dat is toegediend  
7. Hoe het kind reageert op het geneesmiddel  
8. Wat is er mis gegaan        
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	Inleiding
	Voor u ligt het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Kindercentrum De verborgen Schat  voor locatie Haardstee.
	Door middel van dit plan maken wij voor u inzichtelijk hoe wij op onze locatie werken met betrekking tot veiligheid en gezondheid: een onderwerp dat voor ons hoog op de agenda staat. Het doel is de kinderen en medewerkers een zo gezond en veilig mogelijke werk/speel en leeromgeving te bieden, waarbij kinderen leren omgaan met kleine risico’s en ze tegen grote risico’s worden beschermd.
	Dit Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid geldt vanaf 1 mei 2018. Het is tot stand gekomen na de evaluatie van de Risicomonitor (VeiligheidNL) en in overleg met enkele (toekomstige) teamleden en een pedagoog, waarbij de vraag is gesteld: zal onze manier van werken tot een zo veilig mogelijke werk/speel en leeromgeving leiden? Waar nodig zijn maatregelen getroffen ter verbetering.
	De houder/leidinggevende is eindverantwoordelijk voor het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid en is tevens de preventiemedewerker van de organisatie (de heer Marck Nunes). Medewerkers worden betrokken bij het tot stand komen van het beleid, zodat het ook door het hele team kan worden uitgedragen. Ownership is belangrijk bij de correcte uitvoering van een dergelijk plan. Tijdens iedere teamvergadering zullen de verschillende thema’s op het gebied van Veiligheid en Gezondheid worden geëvalueerd, zodat er een constant leer- en verbeterproces gaande is van implementeren, evalueren en actualiseren. Zo blijven we monitoren of de maatregelen effectief blijken en kunnen we bijsturen waar nodig.
	De resultaten van dit verbeterproces worden verwerkt in een apart document dat in de Map Veiligheid en Gezondheid wordt opgeborgen. Deze ligt ter inzage op kantoor voor alle medewerkers, stagiaires, ouders en de oudercommissie. Uiteraard zijn deze documenten ook digitaal inzichtelijk voor betrokkenen en toegankelijk gemaakt op de tablets.
	Bij kindercentrum De verborgen Schat dienen wij een beleid te creëren voor veiligheid en gezondheid, waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten voor het beleid van de vestiging is de bewustwording van mogelijke risico’s, het voeren van een goed beleid op de grote risico’s en het bespreken van de mogelijke risico’s. Dit heeft als doel om een veilige en gezonde omgeving te creëren.
	Zo hanteren wij de volgende protocollen die samen het beleid vormen van De verborgen Schat. Zowel het pedagogisch beleid als ook de protocollen zijn op de tablets ter inzage. Nieuwe medewerkers moeten die, tijdens hun inwerkperiode, uitvoerig doornemen. In het vestiging-specifieke Werkplan staat vermeld hoe er gewerkt wordt met betrekking tot het vierogenprincipe en hoe de achterwacht is geregeld (dit staat overigens ook beschreven in de Map Veiligheid en Gezondheid).
	De onderwerpen per onderdeel zijn:
	Gezondheid
	Schoonmaaklijsten
	Ventilatie
	CO2
	Luchtvochtigheid
	Temperatuurlijsten ruimten en koel-en vrieskast (worden maandelijks automatisch vastgelegd d.m.v. aircheq systeem)
	Voedingsbeleid
	Voedselveiligheid / De hygiënecode voor kleine instellingen
	https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download
	Werkinstructie gezond binnenmilieu
	Werkinstructie ziektebeleid
	Werkinstructie vaccinatiebeleid
	Veiligheid
	Ontruimingsplannen
	Calamiteitenbeleid
	Toegangsbeleid
	Werkinstructie veiligheidsmaterialen
	Informatiefolder (incl. Huisregels voor ouders)
	Protocol veilig slapen
	Protocol buitenspelen en uitstapjes
	Protocol vermissing
	Formulier overeenkomst sieraden
	EHBO
	Meldcode misbruik en kindermishandeling
	Missie, visie en doel
	Bij De verborgen Schat locatie Haardstee vangen wij kinderen op in een veilige en gezonde omgeving. Dit doen we door kinderen af te schermen van risico’s, kinderen leren om te gaan met kleine risico’s, uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling.
	Samen met ouders willen wij de kinderen begeleiden naar volwassenheid en hen de middelen meegeven die ze nodig hebben om iedere levensfase daar naartoe voorspoedig te laten verlopen. We begeleiden ze naar een toekomst als wereldburgers, die goed in hun vel zitten, hun talenten kennen en verder willen ontwikkelen, en zich positief willen inzetten voor de samenleving, met een gezonde leefstijl, een open en geïnteresseerde houding, gemeenschapszin en medeverantwoordelijkheid voor zichzelf en voor de omgeving. Zij doen dat samen met anderen en ieder naar eigen vermogen.
	Natuurlijk werken we daaraan vanuit de eigenheid van elke leeftijdsfase. Het leren omgaan met risico’s binnen een veilige speel en leeromgeving vormt de basis voor dit alles. Wij willen kinderen een veilige basis bieden, met daarbij ook een gevoel van veiligheid, van waaruit zij zich zorgeloos kunnen ontwikkelen en de verschillende fases van het leven gemakkelijk kunnen doorlopen.
	Wij maken daarbij gebruik van drie belangrijke ontwikkelingsthema’s:
	Betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid.
	Betrokkenheid
	Stimuleren van betrokkenheid betekent dat we kinderen ondersteunen om betrokken te zijn in hun activiteiten en spel. Daarmee bedoelen we dat ze geconcentreerd in hun activiteit kunnen opgaan zonder zich te laten afleiden.
	We zorgen ook dat kinderen betrokken raken bij de wereld om hen heen. Die betrokkenheid betekent dat we goed naar elkaar (leren) luisteren, zodat we oog krijgen voor de ander / andere kinderen op de groep. Een tweede stap is buiten de eigen groep (andere leeftijdsgroepen). Daarna ook buiten de vestiging, de buitenwereld, de natuur, de samenleving.
	Ondernemendheid
	Een positief zelfbeeld, zelfkennis, vertrouwen in zichzelf en in de omgeving, maken dat kinderen op ontdekking kunnen gaan, initiatieven kunnen nemen en daarmee hun eigen leeromgeving creëren. Een veilige omgeving is daartoe een voorwaarde.
	Voor iedereen, kinderen, medewerkers en ouders, geldt dat we ons richten op een positieve instelling en een probleemoplossende manier van denken, spelen en werken. We observeren de kinderen, geven ze de ruimte om zelf te ondernemen en bieden uitdagingen om kinderen uit te dagen tot ontwikkeling. We zien wanneer de activiteit van kinderen stagneert, zodat we ze op het juiste moment verder kunnen helpen. We helpen kinderen succeservaringen op te doen die het zelfvertrouwen vergroten.
	Nieuwsgierigheid
	Om kinderen toe te rusten op een leven lang leren en te zorgen dat kinderen nieuwsgierig en leergierig worden, geven we ze letterlijk en figuurlijk de ruimte, een veilige omgeving en een aanbod in materialen en activiteiten om te leren en ontdekken. Een veilige omgeving betekent ook leren omgaan met risico’s. Bijvoorbeeld omgaan met volwassenen materiaal, klimmen en springen waarbij je kunt vallen. Om dat gevoel van veiligheid te vergroten zullen medewerkers uiteraard alert blijven om een kind direct te troosten en uit te leggen wat er is gebeurd, om dat leerproces van ‘vallen en opstaan’ op de juiste manier te begeleiden. Kinderen zullen nieuwsgierig blijven en een open leerklimaat ervaren waarbij fouten maken niet bestaat en hoort bij het proces van zelfontwikkeling.
	Hygiëne betekent dat kinderen het onderscheid leren tussen gewoon vuil (modder) en gevaarlijk vuil (poep). Jonge kinderen prikkelen we door een aanbod in bijvoorbeeld snoezelactiviteiten, waardoor ze zich bewust worden van hun zintuigen.
	In de communicatie met kinderen stellen we open vragen die leiden tot een nieuwsgierige houding. Dat zijn vragen zonder verwachting of invulling. Dus niet: ‘welke kleur is dit’, maar wel: ‘wat is hier veel te zien hé, wat zie je hier allemaal?’
	Pedagogisch medewerkers en ouders zijn rolmodel. De verborgen Schat ondersteunt haar medewerkers dan ook om zich verder te ontwikkelen in betrokkenheid, ondernemendheid en nieuwsgierigheid. Voor medewerkers en ouders is een voorwaarde, dat zij gelijkwaardige partners zijn. In werkoverleg en in teamvergaderingen bespreken medewerkers met elkaar wat de drie ontwikkelingsthema’s voor hen betekenen en hoe ze daaraan kunnen werken.
	Grote risico's
	In dit hoofdstuk beschrijven we de grote risico’s die op of rond onze locatie kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen.
	De risico’s zijn onderverdeeld in 3 categorieën te weten: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie beschrijven we de belangrijkste risico’s met daarbij de maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot een minimum te beperken. Voor de overige risico’s gelden onze protocollen.
	Fysieke veiligheid
	Sociale veiligheid
	Gezondheid
	Kleine Risico’s
	In dit hoofdstuk beschrijven we hoe we omgaan met de kleine risico’s. Onze missie is om kinderen een zo veilig mogelijke omgeving te bieden waarin zij leren omgaan met de kleine risico’s die er zijn. We willen ongelukken of ziekte zo veel mogelijk voorkomen, maar willen de kinderen niet over-beschermen maar juist op een speelse manier leren omgaan met risico’s, zodat ze goed worden voorbereid in het leven naar volwassenheid. Daarom beschermen we kinderen tegen grote risico’s, maar een bult, schaafwond, snee o.i.d. kan gebeuren. Kinderen leren hier zelfs van. Daarom aanvaarden we de kleine risico’s en leren we de kinderen om zich aan bepaalde afspraken te houden, maar ook hoe om te gaan met bepaalde spullen zoals speelgoed en rijdend materiaal. Bovendien zorgen we voor alertheid bij de pedagogisch medewerkers, zodat een kind dat is gevallen snel wordt gezien en getroost kan worden: dat brengt een veilig leer- en leefklimaat met zich mee. Kinderen voelen dat er ruimte is om zich te ontwikkelen met vallen en opstaan.
	De website van VeiligheidNL heeft een apart hoofdstuk over ‘risicovol spelen’ met daarbij een groeiboom die gebruikt kan worden om te analyseren hoeveel speelruimte je een kind geeft. Wij zullen deze groeiboom gebruiken als daar twijfel over is. VeiligheidNL zegt het volgende over risicovol spelen: ‘Iedereen wil het beste voor zijn kind en beschermen is daar van nature een belangrijk onderdeel van. We zijn daarom geneigd snel in te grijpen als we zien dat een kind in een risicovolle situatie komt. Maar is dat wel de juiste manier om er mee om te gaan? Risicovol spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Bij risicovol spelen gaan kinderen aan de slag met spannende, uitdagende en avontuurlijke activiteiten, waarbij een risico bestaat op een (kleine) verwonding. Hierdoor testen en verleggen kinderen hun grenzen door nieuwe activiteiten uit te proberen en hun angsten te overwinnen. De opwinding, spanning en trots die kinderen ervaren tijdens het ontdekken en opzoeken van hun grenzen maakt dat kinderen risicovol spelen heel leuk vinden.’ (veiligheid.nl/risicovolspelen).
	Het beperken van gezondheidsrisico’s en kinderen hieraan te laten bijdragen doen wij d.m.v. goede afspraken met de kinderen en ouders, maar ook voorbeeldgedrag van de medewerkers is hierbij belangrijk. Voorbeelden van afspraken op het gebied van gezondheidsrisico’s zijn: handen wassen na toiletbezoek, hand voor de mond bij hoesten en niezen, gezichten schoon maken na het eten.
	Wij werken aan de hand van diverse protocollen op het gebied van gezondheidsrisico’s, waarvan een opsomming in de inleiding staat beschreven. Deze protocollen zijn onderdeel van ons Pedagogisch Beleid, welke voor alle medewerkers ten allen tijde beschikbaar zijn. Medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van deze protocollen en werken hier ook naar, de protocollen worden jaarlijks geëvalueerd tijdens onze teamvergaderingen.
	Kleine risico’s op het vlak van gezondheid
	. Wij werken met een hoest en niesdiscipline
	. Ventileren extra door de ramen te openen
	. Instructie handen wassen volgens de hygiëne-richtlijn kinderopvang
	. Ieder kind heeft zijn eigen bord, beker, bestek, speen, beddengoed
	. Gebruik van wattenstaafjes bij gebruik van crème en zalf.
	. Werkinstructie ziektebeleid
	Kleine risico’s op het vlak van veiligheid
	. Vallen/ struikelen/ botsen/ glijden zoveel mogelijk beperken door speelgoed op te ruimen. Wij vinden dit ook aanvaardbare risico’s waarvan we vinden dat kinderen ook moeten leren omgaan met kleine risico’s.
	Om de kans op kleine ongevallen te beperken, hebben wij bepaalde huisregels vastgelegd. Wij leren de kinderen deze huisregels. Bijvoorbeeld over hoe om te gaan met bepaald speelmateriaal. Zie bijlage 13 ‘Informatiefolder (incl. Huisregels voor ouders)’. Deze huisregels hangen ook op de groep.
	Risico inventarisatie
	Op 16-11-2017 hebben wij een inventarisatie uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben wij de risico’s in kaart gebracht. De grote risico’s zijn beschreven in hoofdstuk 3.
	Zodra wij operationeel zijn zal het beleid tijdens elk teamoverleg geëvalueerd, en zo nodig bijgesteld en/of aangevuld worden.
	Preventiemedewerker
	Volgens de ARBO-wet moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben die de maatregelen (gericht op de veiligheid en gezondheid binnen een bedrijf) kan uitvoeren. De preventiemedewerker werkt samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners en voorziet hen van advies.
	Rol preventiemedewerker
	De preventiemedewerker adviseert over veiligheid en gezondheid en dus ook over BHV. De preventiemedewerker kan en mag ook BHV’er zijn, maar dat hoeft niet.
	De drie wettelijke taken van een preventiemedewerker zijn:
	Het (mede) opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
	Het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad/ personeels-vertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid.
	Deze maatregelen (mede) uitvoeren.
	De preventiemedewerker van KC De Verborgen Schat:
	Naam preventiemedewerker: M. Nunes
	Telefoonnummer: 0621315886
	Beleidscyclus
	Deze beleidscyclus zijn we gestart met een risico inventarisatie, we hebben hierbij gekeken naar de risico’s die al in onze lopende risico inventarisatie beschreven stonden.
	Jaarlijks zal de QuickScan herhaald worden. Op basis van de uitkomsten van de QuickScan van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op.
	In december zal jaarlijks het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid geëvalueerd worden en indien nodig wordt het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. Deze evaluaties worden vastgelegd in de Map Veiligheid en Gezondheid en zijn ook digitaal inzichtelijk voor betrokkenen (medewerkers en ouders).
	In de toekomst zullen we elk teamoverleg de onderwerpen evalueren en zorgen we dat alle onderwerpen uit deze inventarisatie minimaal 1 keer per jaar aan bod komen. Zo blijven alle medewerkers betrokken bij de inventarisatie van de risico’s. De assistent leidinggevende heeft de taak om te bewaken of de teamvergadering volgens onderstaande planning verloopt en bewaakt dat er notulen van de vergaderingen gemaakt worden. De evaluaties worden ook vastgelegd in de Map Veiligheid en Gezondheid en zijn digitaal inzichtelijk voor betrokkenen.
	Planning  teambesprekingen
	September: Tijdens het teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie.
	Oktober: Grote risico’s
	November: Kleine risico’s
	December: Grensoverschrijdend gedrag
	Januari: Communicatie intern en extern
	Februari: Ontruimingsplan en Calamiteitenbeleid
	Maart:  Meldcode
	April:  Ventilatie beleid/ luchtkwaliteit
	Mei:  Voedingsbeleid/ voedselbereiding
	Juni:  Schoonmaakbeleid
	Juli:  Ziektebeleid
	Augustus: Overige beleidsdocumenten
	Vast onderwerp van iedere teamvergadering is het doorspreken of er (bijna)ongevallen hebben plaatsgevonden en of alle stappen afgerond zijn.
	Een tweede vast onderdeel is of er signalen uit de meldcode gesignaleerd zijn.
	Het derde vaste onderdeel is de voortgang uitvoering jaarlijkse QuickScan.
	Om te bepalen of de beschreven risico’s en genomen acties ertoe leiden dat er een veiligere en gezondere omgeving ontstaat, evalueren we de genomen maatregelen tevens elk teamoverleg. Zo ontstaat er een constante cyclus van gemaakte afspraken en evaluatie. Ook kunnen zich nieuwe risico’s voordoen die we aanvullen in dit beleid, waardoor het een cyclisch document blijft. Deze nieuwe risico’s zullen apart gecommuniceerd worden aan alle betrokkenen en inzichtelijk gemaakt worden, zowel fysiek op de groep als digitaal.
	Na elk teamoverleg zullen we omschrijven wat de actiepunten zijn en of de genomen maatregelen hebben geleid tot een meer veilige en gezonde omgeving.
	Wij gebruiken hiervoor het volgende schema en voor nu staan de volgende acties nog open:
	Het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid is tevens onderwerp van vergadering van de oudercommissie, waarbij een functionaris wordt aangesteld die een veiligheidsronde loopt alvorens de vergadering te starten, zodat het een terugkerend item wordt. Op die manier zullen ouders actief meewerken aan een optimaal Veiligheid- en Gezondheidsbeleid. De bevindingen van deze vergadering worden ook weer teruggekoppeld aan medewerkers gedurende de teamvergaderingen. Op deze manier zijn alle betrokkenen actief in het proces van implementeren, evalueren en activeren.
	Ouders en medewerkers worden geattendeerd op de aanwezigheid van de Map Veiligheid en Gezondheid waarbij het verbeteringsproces actief wordt bijgehouden. Daarin zijn uiteraard ook nog te vinden: het Calamiteitenbeleid en ontruimingsplan inclusief logbok (ieder jaar wordt het ontruimingsplan geoefend), de achterwachtregeling, BHV en EHBO van medewerkers.
	Het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid is ook digitaal inzichtelijk op de tablet van de medewerkers, met daarin ook de bovengenoemde onderdelen. De tablet en de telefoon zijn voorzien van de link Risicovol Spelen van VeiligheidNL, de app gezondheid van Kiddi, de Gifwijzer, de app Meldcode Kindermishandeling van BOinK, het rooster met daarin beschreven wie achterwacht heeft met telefoonnummer (indien van toepassing) en welke personeelsleden BHV en EHBO geschoold zijn.
	Thema’s uitgelicht
	Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen
	Wat is grensoverschrijdend gedrag? Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: “elke vorm van bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere persoon actief of passief opdringt, waardoor ernstige schade wordt of dreigt te worden toegebracht aan die persoon in de vorm van fysiek letsel of psychische stoornissen”. In gewoon Nederlands: het gaat bij grensoverschrijdend gedrag om situaties waarin iemand geestelijk of lichamelijk schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd.
	Grensoverschrijdend gedrag kan onderverdeeld worden in:
	Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten of te weinig voeding, aandacht of verzorging)
	Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden, pesten, stelselmatig negeren etc.)
	Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting)
	Vernieling van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming betreden van de binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang.
	Of grensoverschrijdend gedrag regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet het ook als grensoverschrijdend worden aangepakt.
	Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen :
	Kinderen onderling
	Ouder / verzorger en kind en vice versa
	Medewerkers / stagiaires en kind en vice versa
	Medewerkers onderling
	Ouder en medewerker en vice versa
	Derden die werkzaamheden verrichten bij Kindercentrum De Verborgen Schat (bv tuinman, glazenwasser, klusjesman) in wisselwerking met medewerker, kind of ouder.
	Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Bij De verborgen Schat heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht.
	We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
	Wij zijn alert op gedrag van de collega’s en alle betrokken op onze opvang. Tijdens  teamvergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. Bij het vermoeden van  ongewenst gedrag door collega wordt gelijk leidinggevende en vertrouwenspersoon van het bestuur ingelicht.
	De Handleiding voor Meldcode Kindermishandeling is een belangrijke hulpmiddel bij het herkennen van signalen  van kindermishandeling of huishoudelijke geweld. Ook de signalen van grensoverschrijdend gedrag door de kinderen of volwassenen (medewerkers) zijn hierin uitgelicht. Bij de geringste vermoeden van kindermishandeling raadplegen wij eerst deze handleiding (ook toegankelijk via de app van BOinK op de tablet).
	De Meldcode Huishoudelijke geweld en Kindermishandeling wordt nageleefd.
	In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
	Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.
	De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
	Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) en staan vanaf 1 april 2018 geregistreerd in het personenregister en gekoppeld aan onze organisatie.
	We werken met een vier-ogen beleid.
	Medewerkers kennen het vier-ogen beleid
	Het vier-ogen beleid wordt goed nageleefd.
	Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen beleid niet goed wordt nageleefd.
	Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.
	Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.
	Er is een Meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling vermoedt wordt.
	Medewerkers kennen de Meldcode Kindermishandeling en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling.
	Elk teamoverleg wordt over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
	Stappenplan handelen na voorval sociale veiligheid
	Grensoverschrijdend gedrag  In de meldcode staat beschreven hoe om te gaan met grensoverschrijdend gedrag door personeel en een stappenplan wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
	Stap 1: In kaart brengen van signalen Stap 2: Melden van het gedrag bij leidinggevende Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag Stap 4: Maatregelen nemen Stap 5: Beslissen en handelen Stap 6: Nazorg bieden en evalueren
	Pesten is ook een vorm van grensoverschrijdend gedrag en de pedagogisch medewerkers zullen, voor zover bewust pestgedrag voorkomt bij kinderen onder de 4 jaar, daar zeer alert op zijn. Pesten, slaan, schoppen en bijvoorbeeld bijten, zullen terugkerende thema’s zijn tijdens de teamvergaderingen.
	Vertrouwenspersoon
	Alle vragen of klachten over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en kinderen kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon probeert de vragen en klachten zelf af te handelen. Bij ernstige vormen van grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de ouders of verzorgers op de hoogte gebracht. Naar aanleiding van een gesprek met betrokkene(n) en het advies van de vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere partijen ingeschakeld moeten worden zoals een hulpverleningsinstantie, de politie of de klachtencommissie.
	Ook zet vertrouwenspersoon zich in voor medewerkers wanneer zich vervelende/intimiderende situaties op het werk voor doen. Ofwel als er grensoverschrijdend gedrag plaats vindt. De getroffen medewerkers kunnen een vertrouwenspersoon benaderen die ondersteunt en adviseert bij het nemen van stappen.
	Bedrijven zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn.
	De vertrouwenspersoon binnen KC De verborgen Schat is M. Nunes hij is op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur te bereiken op telefoonnummer: 0621315886
	Kindermishandeling
	De Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd en minimaal 1 keer per jaar inhoudelijk besproken.
	Wij hebben een aandachtsfunctionaris binnen onze organisatie.
	In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is.
	Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.
	De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
	Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).
	We werken met een vier ogen beleid.
	Medewerkers kennen het vier ogen beleid
	Het vier ogen beleid wordt goed nageleefd.
	Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier ogen beleid niet goed wordt nageleefd.
	Medewerkers spreken elkaar aan wanneer zij ongepast gedrag jegens een kind ervaren.
	Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.
	Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.
	Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen bij kindermishandeling.
	Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling
	Stappenplan handelen na voorval sociale veiligheid
	Kindermishandeling
	In de meldcode staat een routekaartje stapsgewijs de verschillende fasen in de route beschrijft. In onze meldcode zijn de verantwoordelijkheden van de medewerkers van ons kinderdagverblijf uitgesplitst in taken en bevoegdheden.
	Vier ogen principe
	Onze opvang is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
	De locatie zal minimaal geopend worden door een gediplomeerde pedagogisch medewerker met een andere volwassene (bijvoorbeeld de houder, beleidsmedewerker of administratief medewerker). De inlopende ouders en de omwonende dienen daarnaast ook nog als extra paar ogen en oren. Ook de aanwezige camera’s waarmee op afstand kan worden meegekeken door de houder dienen als de extra paar ogen op de groep.
	Wanneer er tijdelijk wordt afgeweken van de BKR zal er voor gezorgd worden dat er een andere volwassene (bijvoorbeeld de houder, beleidsmedewerker of een administratief medewerker) in het pand aanwezig is wanneer de pedagogisch medewerker tijdelijk alleen op de groep staat.
	De groepen splitsen zodra de tweede beroepskracht in het pand is en uiterlijk wanneer er meer dan 16 kinderen aanwezig zijn i.v.m. het aantal m2 speeloppervlakte van de groepsruimte en het aantal kinderen dat er maximaal opgevangen mag worden.
	De groepen komen aan het einde van de dag samen op de stamgroepsruimte van de Regenbooggroep wanneer er op beide groepen samen nog maximaal 16 kinderen aanwezig zijn i.v.m. het aantal m2 speeloppervlakte van de groepsruimte en het aantal kinderen dat er maximaal opgevangen mag worden.
	Wanneer de bezetting het toelaat wordt de locatie geopend en gesloten door 2 pedagogisch medewerkers. De Regenboog groep opent en sluit dan op de eigen stamgroepsruimte en de Wolkjes en de Sterretjes openen dan op de stamgroepsruimte van de Wolkjes. De Wolkjes en de Sterretjes splitsen uiterlijk wanneer er meer dan 10 kinderen aanwezig zijn i.v.m. het aantal m2 speeloppervlakte van de groepsruimte en het aantal kinderen dat er maximaal opgevangen mag worden.
	Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:
	Alle groepen zijn voorzien van grote raampartijen met heel veel glas, waardoor je zeer gemakkelijk de groepen op kunt kijken.
	Tijdens de haal- en brengmomenten zijn er veel ouders op de groepen aanwezig die ook dienen als extra paar ogen en oren.
	Twee van de drie groepen zijn door een muur gescheiden met heel veel glas, waardoor er sprake is van een zeer open werksfeer.
	De houder is zelf bijna dagelijks op kantoor en kan ten alle tijden onaangekondigd de groep inlopen.
	Bij een lage kindbezetting, wanneer er een medewerker alleen op de groep staat in plaats van met twee zit de houder of assistent- leidinggevende grotendeels van de dag op kantoor en wordt de dienst door 2 pedagogisch medewerkers gedraaid (gebroken dienst).
	Op alle groepen hangen er camera’s waarmee ook op afstand kan worden meegekeken door de houder.
	Een open werkcultuur is minimaal één keer per jaar een vast onderwerp op onze teamvergadering.
	De Meldcode Kindermishandeling wordt jaarlijks besproken met het team.
	Wanneer de slaapkamer in gebruik genomen wordt, dient de beeldbabyfoon aan te staan.
	Collega’s melden het elkaar wanneer zij een kind in bed leggen. Wanneer er baby’s op bed liggen en de groep is aan het buitenspelen, hebben de pedagogisch medewerkers de beeldbabyfoon mee naar buiten.
	Buitenspelen wordt altijd onder begeleiding van 2 pedagogisch medewerkers (of indien de groep alleen gedraaid wordt, 1 pedagogisch medewerker met een andere volwassenen) gedaan. Wanneer er 1 pedagogisch medewerker meeloopt om kinderen binnen te laten plassen, meldt de pedagogisch medewerker dit aan de collega zodat die kan bewaken dat de pedagogisch medewerker niet te lang alleen is met het kind.
	Uitstapjes kunnen alleen ondernomen worden wanneer dit onder begeleiding kan van twee gediplomeerd pedagogisch medewerkers. Ook kunnen er ouders gevraagd worden als extra paar ogen en oren. Ouders ondersteunen dan alleen en voeren alle gedelegeerde taken uit onder supervisie van een van de pedagogisch medewerkers.
	Achterwachtregeling
	Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.
	Bij pauzes zijn de collega’s van de naastgelegen groepen de achterwacht van elkaar.
	De achterwachtregeling geldt wanneer er volgens de BKR 1 pedagogisch medewerker op de groep of locatie aanwezig is. In principe wordt de locatie Haardstee door twee personen geopend, namelijk de pedagogisch medewerker met een volwassene (houder,  beleidsmedewerker of administratief medewerker).
	Indien de locatie in uitzonderlijke gevallen geopend of gesloten wordt door 1 gediplomeerde pedagogisch medewerker, beschrijven wij wie de achterwacht is op het rooster en op de groep met het geplastificeerde bordje ‘achterwacht’ achter de naam van de betreffende medewerker (maar dit komt in principe niet voor).
	Tijdens het openen is de collega met een late dienst de achterwacht. Tijdens het sluiten is de collega met een vroege dienst de achterwacht.
	Wanneer de houder in het pand aanwezig is, is hij de achterwacht.
	In de opstartfase, wanneer de tweede stamgroep nog niet geopend is, wordt ervoor gezorgd dat er een andere volwassene (bijvoorbeeld de houder, pedagoog of een administratieve medewerker) in het pand aanwezig is wanneer de pedagogisch medewerker tijdelijk alleen op de groep staat en er tijdelijk van de BKR wordt afgeweken. Dit mag een ongediplomeerde volwassenen zijn zoals de leidinggevende of een stagiaire.
	Op het rooster noteren wij wie de tweede volwassen persoon is die mee opent en/of sluit of aanwezig is tijdens de middagpauzes.
	Mocht een medewerker onverhoopt ziek zijn wanneer zij dienst heeft dan is de assistent-leidinggevende hier altijd van op de hoogte en wordt de vroege dienst altijd ingevuld door een collega of door de assistent-leidinggevende zelf.
	Achterwachten en de minimale tijden waarop zij aanwezig kunnen zijn op locatie Haardstee (ook inzichtelijk met telefoonnummers van de achterwacht-medewerkers in de Map Veiligheid en Gezondheid, digitaal via de tablet, op het rooster en op de groep):
	EHBO regeling
	Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt. Mocht een kind toch letsel oplopen dan zijn alle medewerkers geschoold in kinder-EHBO of EHBO/BHV . Zo is er altijd iemand aanwezig die EHBO handelingen kan en mag verzorgen. Nieuwe medewerkers zullen z.s.m. een kinder-EHBO cursus gaan volgen. Zolang zij niet gediplomeerd zijn zullen zij nooit alleen op de locatie werkzaam zijn.
	De certificaten gaan behaald worden bij het volgende instituut:
	Livis. Wij hebben tevens een partneraccount bij Livis.
	Onze kinder-EHBO opleidingen zijn erkend door het Nederlands Rode Kruis.
	De volgende medewerkers hebben reeds een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO in bezit:
	Op het rooster hebben wij beschreven wie er dagelijks de aanwezige beroepskracht is die in het bezit is van een kinder-EHBO certificaat. In de Map Veiligheid en Gezondheid en digitaal op de tablet wordt de informatie van de medewerkers en hun EHBO certificaat up to date gehouden. De assistent leidinggevende houdt (en in de eerste startfase door de preventiemedewerker/BHV de heer M.Nunes) een lijst bij waarop staat welke medewerker op welke datum zijn EHBO certificaat heeft behaald en bijgehouden wanneer een herhaling of bijscholingscursus nodig is. Zij zal tevens de coördinatie en planning van deze cursussen voor iedere medewerker bijhouden in een daarvoor beschreven Actieplan scholing/herhaling EHBO voor huidige medewerkers en nieuwe medewerkers (bijlage 18).
	Communicatie en afstemming intern/extern
	Wij vinden het belangrijk dat iedereen binnen onze locatie op de hoogte is van het Veiligheid en Gezondheidsbeleid. Ook stagiaires en/of invalkrachten worden op de hoogte gebracht van dit beleid. Wij zorgen voor een uitgebreide introductie van ons beleid, daarnaast zijn het beleid en de protocollen op de Tablets, waarmee op de groepen gewerkt wordt aanwezig. Zo zijn alle aanwezige personen in staat om te handelen volgens onze afspraken. Het beleid en evaluatieproces is tevens inzichtelijk voor alle medewerkers, stagiaires en ouders in de daarvoor bedoelde map op kantoor.
	Tijdens ons teamoverleg is het bespreken van het Veiligheid en Gezondheidsbeleid een vast agendapunt, zodat de cyclus ‘implementeren, evalueren en actualiseren’ blijft bestaan en we bijstellen waar dit nodig is. Een samenvatting hiervan, zal daarnaast ook opgenomen in de notulen van deze overleggen.
	Tijdens een rondleiding en/of het intake gesprek informeren we ouders over het Veiligheid en Gezondheidsbeleid. Het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid zal geplaatst worden op onze website zodat ouders deze door kunnen nemen.
	Via onze nieuwsbrief en de verslagen van de oudercommissie zullen ouders op de hoogte worden gehouden over de voortgang en cyclus van het beleid. Tijdens de oudercommissie vergaderingen zullen ouders actief meedenken met de verbetering van het beleid en actief betrokken worden in het vierogenbeleid. Ook worden zij op de hoogte gesteld van de aanwezigheid van de Map Veiligheid en Gezondheid, zodat zij toegang hebben tot de verbetercyclus en aanpassingen van het beleid.
	Indien er (bijna)ongevallen hebben plaatsgevonden, worden deze besproken met de oudercommissie en kunnen zij gevraagd advies geven/ feedback geven op de manier waarop wij gehandeld hebben na het (bijna)ongeval.
	Bijlage 1 Schoonmaaklijsten
	Bijlage 2 Ventilatiebeleid
	https://www.ggdghorkennisnet.nl/?file=21406&m=1422005391&action=file.download
	Bijlage 3 Binnen- en buitenmilieu
	https://www.rivm.nl/sites/default/files/2018-11/Binnen-%20en%20buitenmilieu%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20mei%202016.pdf
	Bijlage 4 Temperatuurlijsten ruimten en koel-en vrieskast
	De temperatuurlijsten van de ruimten en koel- en vrieskast worden maandelijks automatisch digitaal vastgelegd d.m.v. het Aircheq systeem. De data worden uitgelezen via de tablet en worden door medewerkers dagelijks gecontroleerd. Mocht de temperatuur onverhoopt boven de 7 graden Celsius zijn, dan zullen zij daar een melding van krijgen op de tablet. De niet lang-houdbare voedingsmiddelen zullen direct worden weggegooid en de koelkast gereinigd. Pas wanneer de temperatuur op de juiste hoogte is zullen er weer verse voedingsmiddelen in bewaard worden. Dat geldt ook voor de vrieskist.
	Het Aircheq systeem ziet er als volgt uit:
	Bijlage 5 Voedselveiligheid / De hygiënecode voor kleine instellingen
	https://www.sociaalwerknederland.nl/?file=5419&m=1334053054&action=file.download
	Bijlage 6 Warmte Protocol
	Vertoont een kind deze verschijnselen? Dan is meer vocht nodig. Het kind moet zo snel mogelijk drinken en verblijven op een koele plek. Bel een arts als de symptomen niet verbeteren of als ze verergeren.
	Bijlage 7 Werkinstructie ziektebeleid
	https://www.rivm.nl/sites/default/files/2019-11/Informatie%20over%20ziektebeelden%20voor%20KDV%2C%20PSZ%20en%20BSO%20-%20april%202018.pdf
	Bijlage 8  Werkinstructie vaccinatiebeleid
	Werkinstructie vaccinatiebeleid
	Vaccinaties
	Weerstand bouw je op door het doormaken van een ziekte. Je kunt ook weerstand opbouwen door vaccinatie (inenting). Een vaccin bestaat uit verzwakte of gedode ziekteverwekkers. Het lichaam maakt dan antistoffen aan tegen de ziekteverwekker. Deze antistoffen beschermen het lichaam bij een echte infectie. Soms moeten inentingen vaker gegeven worden. Er bestaat niet tegen alle infectieziekten een vaccin.
	Rijksvaccinatieprogramma
	In Nederland worden alle kinderen gratis gevaccineerd tegen 12 infectieziekten die ernstig kunnen verlopen. Vaccinatie is een hele goede manier om infectieziekten te voorkomen. Dat is belangrijk want deze infectieziekten zijn vaak moeilijk of niet te behandelen. Medicijnen helpen dan alleen bij het verlichten van de ziekteverschijnselen. . Het RIVM roept de kinderen op voor de vaccinaties. Kinderen krijgen de vaccinatie op het consultatiebureau, bij de GGD, of via het Centrum voor Jeugd en Gezin. Als een kind een vaccinatie mist, dan kan deze later ingehaald worden. Het Rijksvaccinatieprogramma en meer informatie kunt u online vinden en downloaden op:  http://www.rijksvaccinatieprogramma.nl/ en op http://www.rivm.nl/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
	Vaccinaties buiten het Rijksvaccinatieprogramma
	Soms is het nodig om extra vaccinaties te halen, bijvoorbeeld voor een vakantie. Dit kan via de GGD, de huisarts of een vaccinatiecentrum. Kinderen met ouders uit landen waar tuberculose veel voorkomt, worden extra gevaccineerd tegen tuberculose met het BCG-vaccin.
	Bijverschijnselen
	Na vaccinatie kunnen er bijverschijnselen optreden. De meeste bijwerkingen beginnen op de dag van de vaccinatie. Vaak zijn ze binnen 2 dagen weer over.  De meest voorkomende klachten zijn:
	•Rode plek, een zwelling of pijn op de plek van de vaccinatie.
	•Pijn bij het bewegen van de arm of het been waarin is geprikt.
	•Koorts.
	•Hangerigheid en huilen.
	•Baby’s kunnen onrustig slapen of extra veel slapen.
	•Kinderen vanaf 4 jaar kunnen flauwvallen door de spanning.
	Bij de vaccinatie tegen bof, mazelen en rodehond (BMR) beginnen de bijwerkingen pas 5 tot 12 dagen na de vaccinatie. Dan kunnen de kinderen lichte koorts en vlekjes krijgen. Bij het BCG vaccin ontstaat er een klein zwerend wondje op de plaats van de prik. Dit is bij het  BCG-vaccin een teken dat het vaccin goed werkt. Vraag de ouder(s)/verzorger(s) om contact op te nemen met de huisarts of organisatie die de vaccinatie gegeven heeft als de bijverschijnselen blijven of verergeren.
	Registratie van de vaccinatiestatus van de kinderen door het kindercentrum
	In Nederland is meer dan 95% van de kinderen ingeënt. Toch komt er soms kinkhoest of mazelen voor. Vooral kinderen die (nog) niet gevaccineerd zijn lopen dan risico. Daarom is het belangrijk voor een kindercentrum om aan de ouders te vragen of hun kind deelneemt aan het Rijksvaccinatieprogramma en welke vaccinaties het kind al heeft gekregen.
	Ongevaccineerde kinderen
	In Nederland is het niet wettelijk verplicht om de kinderen te vaccineren. Er zijn ouders die bijvoorbeeld vanwege hun levensbeschouwing ervoor kiezen om hun kinderen niet te laten vaccineren. Het is over het algemeen niet nodig om ongevaccineerde kinderen te weigeren op het kindercentrum. In ons werkinstructie ziektebeleid staat wanneer wij welke kinderen moeten of kunnen weigeren.
	Bijlage 9 Ontruimingsplan
	Bijlage 10 Calamiteitenbeleid
	Calamiteitenbeleid
	Bij calamiteiten gaat Het Calamiteitenplan van start, welke staat beschreven in Het Calameitenbeleid van De verborgen Schat (ook te vinden in de Map Veiligheid en Gezondheid).
	Onder calamiteiten wordt verstaan (uit Het Calamiteitenbeleid van De verborgen Schat):
	Calamiteiten zijn onverwachte en veelal heftige gebeurtenissen die zeer ingrijpend kunnen zijn voor
	de betrokkenen op ons kindercentrum. Calamiteiten zijn grofweg in drie categorieën onder te
	verdelen.
	- Ongevallen met kinderen en personeel;
	- Calamiteiten door storingen van apparaten of anders, in en om het kinderdagverblijf, bijvoorbeeld
	stroomuitval/overstroming/brand et cetera;
	- Calamiteiten veroorzaakt door overige zaken, zoals personen van buitenaf, bijvoorbeeld
	indringers/overval/een kind dat niet opgehaald wordt/personen die onrechtmatig een kind opeisen.
	Calamiteiten en handelingsplannen
	Alle categorieën van calamiteiten vereisen een andere manier van handelen. Deze zogeheten
	handelingsplannen worden nader toegelicht in Het Calamiteitenbeleid van De verborgen Schat (te vinden in de Map Veiligheid en Gezondheid, op de stamgroepen en op de tablet).
	Voor alle situaties geldt dat in geval van calamiteiten het inroepen van hulp van andere volwassenen dan de groepsleiding noodzakelijk kan zijn voor een goede en adequate benadering. Dit is in voorkomende gevallen ter beoordeling aan de dan aanwezige groepsleiding.
	Er wordt minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening gehouden zodat alle pedagogisch
	medewerkers, in geval van nood, weten hoe ze moeten handelen en om te bekijken of het
	ontruimingsplan nog voldoet.
	Bij De verborgen Schat is er altijd tenminste één bedrijfshulpverlener aanwezig. De pedagogisch
	medewerkers die zijn aangewezen als bedrijfshulpverlener volgen jaarlijks de herhalingscursussen.
	Bij het maken van de personeelsroosters zorgen we ervoor dat er altijd een medewerker aanwezig is
	met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.
	Wanneer er zich echte calamiteiten mochten voordoen, kunnen wij in geval van nood ook een
	beroep doen op de medewerkers van Buurtwerkkamer de Handreiking (Haardstee 15).
	Het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid, het Calamiteitenbeleid en de ontruimingsplannen worden jaarlijks geëvalueerd. Alle medewerkers krijgen (bij-) scholing kinder-EHBO en/of BHV en eventuele acties worden bijgesteld en geïmplementeerd.
	Bijlage 11  Toegangsbeleid
	Toegangsbeleid
	Voor de toegang tot Kindercentrum De verborgen Schat maken we gebruik van een toegangscontrole door middel van de vingerscan (geplaatst op de tussendeur in de hal) en/of een eigen code voor de ouders/verzorgers en het personeel. De buitendeur wordt vanaf de groepen geopend door het personeel.
	Bij Kindercentrum De verborgen Schat,  staat de veiligheid voor kinderen, ouders en werknemers voorop. Daarom is het belangrijk dat alle werknemers weten wat de regels zijn voor het binnenlaten van onbekenden.
	Het onderstaande is dus van groot belang:
	Basisregel: We laten alleen mensen binnen, die van tevoren een afspraak hebben gemaakt. Hoe weet je of iemand een afspraak heeft?
	•Afspraken staan in de agenda vermeld, bij aanvang van dienst agenda lezen.
	•Het kan zijn dat op de dag zelf mondeling aan de leidsters wordt doorgegeven,  dat  iemand verwacht wordt.
	Van ouders /verzorgers wordt verwacht dat zij hun kind op de groepsruimte brengen, en  ook weer ophalen.
	Kinderen worden niet meegegeven aan onbekenden. Er moet van te voren duidelijk afgesproken zijn door wie het kind wordt opgehaald.
	Komen de kinderen door omstandigheden later, dan wordt er gevraagd aan de ouder dit door te geven aan één van de leidster.
	Binnenlaten ouder/verzorger
	Soms komt het voor dat een ouder/verzorger door de instanties uit het ouderlijk gezag wordt gezet. Dit heeft als consequentie dat deze ouder/verzorger het kind niet meer mag ophalen. Als deze ouder/verzorger aanbelt, wordt de toegangsdeur niet open gedaan. Mocht deze ouder/verzorger onverhoopt toch binnenkomen, gaat een leidster met het kind naar een andere ruimte. Een andere leidster geeft aan bij de ouder/verzorger dat hij of zij het kind niet mee mag nemen. Mocht de situatie gevaarlijk worden bel dan direct directie en/of politie.
	Bijlage 12 Werkinstructie Veiligheidsmaterialen
	Werkinstructie veiligheid materialen
	Deze werkinstructie hoort bij het Beleid Veiligheid en Gezondheid
	Deze werkinstructie wordt toegepast:
	Doorlopend
	Deze werkinstructie wordt uitgevoerd door:
	Pedagogisch medewerkers en leidinggevenden
	Werkinstructie:
	A. Verschonen
	Benodigde spullen binnen handbereik leggen.
	Begeleid kinderen bij gebruik van het trappetje van de aankleedtafel.
	Blijf bij het kind op de aankleedtafel, verlies het niet uit het oog.
	Laat het kind niet alleen op de trap van de aankleedtafel klimmen.
	B. Binnenruimtes
	Kasten zijn verankerd in de muur of op wielen.
	Gereedschap wordt opgeborgen binnen de berging; deze is afgesloten met een sleutel.
	Ieder half jaar worden de deur strips gecontroleerd.
	Dagelijks wordt het meubilair gecontroleerd op splinters en beschadigingen
	Ieder half jaar worden alle stopcontacten gecontroleerd; zitten ze goed vast; zijn ze voorzien van interne of externe kind beveiliging.
	Controleer ieder half jaar of de vloerbedekking nog goed vastzit en /of vloermateriaal nog stroef genoeg is
	Bij het openzetten van ramen wordt gebruikt gemaakt van anti inbraakbeveiliging.
	Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen.
	Controleer of de veiligheidstrips nog in orde zijn .
	Lange koortjes van bijv. speelgoed, capuchon en losse knoopjes worden verwijderd.
	Berg schoonmaakmiddelen en giftige stoffen hoog weg in een kast waar kinderen niet bij kunnen.
	Controleer regelmatig op kleine voorwerpen en verwijder ze (bv kraaltjes).
	Het is verboden om hete dranken op de groep mee te nemen
	C. Buitenruimtes
	Voor er buiten wordt gespeeld wordt de buitenspeelruimte gecontroleerd op zwerfafval en andere verontreinigingen.
	De eventuele toestellen en buitenspeelgoed worden gecontroleerd op beschadigingen.
	Controleer regelmatig op kleine voorwerpen en verwijder ze.
	Fietsen mogen alleen in de buitenberging of in de daarvoor bestemde fietsenrekken worden geparkeerd.
	De eventuele toestellen en buitenspeelgoed worden gecontroleerd op gladheid bij nat weer.
	Op de buitenspeelruimte en buitenbergruimte worden in principe geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt, en als gebruik van een schadelijk bestrijdingsmiddel noodzakelijk is, zet het gebied waarin je het gebruikt dan tijdelijk af.
	Indien wij zien of geïnformeerd worden door de gemeente dat er een bestrijdingsmiddel wordt gebruikt op een openbare speelruimte, dan spelen de kinderen niet op die speelplaats.
	Tassen van medewerkers worden in de pauzeruimte of op kantoor bewaard.
	Medicijnen worden buiten handbereik van kinderen bewaard.
	D. Spelmateriaal
	1. Baby spelmateriaal:
	Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.
	2. Binnen spelmateriaal
	Wordt dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.
	Verwijder speelgoed dat stuk is en gooi dit speelgoed weg.
	Schuur speelgoed waar splinters aanzitten
	Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.
	Zorg er voor dat speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm niet beschikbaar is voor groepen waarbij alle kinderen jonger dan 3 jaar zijn.
	3.  Buiten spelmateriaal/speeltoestellen:
	Speeltoestellen worden dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.
	Speeltoestellen worden periodiek gecontroleerd volgens het logboek.
	Speeltoestellen op openbare ruimtes worden gecontroleerd bij aanvang.
	Gooi kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen weg.
	De medewerkers houden toezicht op de kinderen en maken afspraken over het gebruik van de speeltoestellen
	4. Knuffels:
	Knuffels worden dagelijks gecontroleerd op beschadigingen.
	E. Bewaren en verwerken van afval
	Handen worden gewassen na contact met vuile was of afval.
	Afval wordt (buiten) in gesloten containers of zakken opgeborgen (buiten bereik van buiten spelende kinderen).
	F. Slaapruimtes
	Sluit alle sluitingen van de bedden en zorg dat er geen beddengoed tussen de spijlen komt te zitten.
	Controleer de sluiting van het bedje nadat je kinderen in bed heb gelegd.
	Zorg dat er geen opstapmogelijkheden in bed ligt.
	Laat kinderen in een bedje met een dakje slapen en kinderen vanaf 1,5 jaar in de onderste bedjes.
	De temperatuur in de slaapkamer is tussen de 15 en 18 graden Celsius. Bij het regelen van de temperatuur wordt gebruik gemaakt van verwarming, eventuele mechanische ventilatie, ramen en deuren en ventilatieroosters. Zie ook werkinstructie hygiëne en preventie wiegendood.
	G. keuken
	Kinderen mogen niet in de keuken zonder begeleiding van pedagogisch medewerkers.
	Ruim schoonmaak middelen en giftige stoffen hoog op in de kast.
	Bewaar thee (of andere hete dranken) in thermoskannen.
	Plaats de waterkoker zo dat een kind er niet bij kan (bijvoorbeeld hoog of ver naar achteren op het aanrecht).
	Laat de snoer van elektrische apparaten bv waterkoker niet los hangen. Rol het snoer op of plaats deze zodanig dat de kinderen hier niet bij kunnen.
	H. kinderstoel
	Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de kruisband in de stoel zit.
	Zorg dat het tuigje vastzit zodat een kindje er niet kan uitklimmen.
	Let op dat een kind zich niet kan afzetten tegen de tafel.
	Plaats de beweeglijke kinderen naast de pedagogisch medewerker.
	I. Box
	Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box.
	Zet oudere kinderen die uit de box kunnen klimmen niet meer in de box.
	J. Sieraden
	Maak de volgende afspraak met medewerkers en ouders: laat een kind bij voorkeur geen sieraden dragen
	De medewerkers zijn op de hoogte over de risico’s die er zijn als kinderen sieraden dragen
	controleer regelmatig of een kind geen sieraden draagt, waarmee het zich kan bezeren.
	Jaarlijks: De werkinstructie wordt geëvalueerd
	Bijlage 13  Informatie folder (incl. huisregels voor ouders)
	Informatiefolder
	Welkom bij De verborgen Schat!
	Wij zijn blij dat u gekozen heeft voor Kindercentrum De verborgen Schat. Ons team heet u en uw kind van harte welkom. In deze folder kunt u lezen wat de belangrijkste afspraken zijn op deze vestiging: onze openingstijden, de indeling van de groepen, de activiteiten, wat te doen bij ziekte, ons voedingsbeleid, etc. Deze informatie folder hoort bij het pedagogisch beleid van ons kindercentrum. Dit beleid kunt u vinden op onze website.
	Heeft u na het lezen nog vragen? Wilt u iets overleggen? Vraag het ons gerust.
	Vestiging Amsterdam
	Vestiging Amsterdam (Haardstee 10) is een locatie met drie verticale groepen. Onze organisatie heeft een laagdrempelige christelijke grondslag. Dit betekent dat we bidden voor het eten en naast reguliere verhaaltjes en liedjes ook christelijke varianten lezen en zingen. De locatie heeft een huiselijke sfeer en is dichtbij Bijlmer centrum en station Bijlmer. De aangrenzende afgeschermde buitenspeelplaats is recentelijk helemaal vernieuwd.
	Opvangmogelijkheden
	De verborgen Schat is op alle werkdagen van 7:30u tot 18:30u geopend. Op deze locatie bieden wij vaste opvang (vaste dagen, vaste tijden). De verborgen Schat is gesloten op de algemene feestdagen. Op Goede Vrijdag, Sinterklaas-, kerst- en oudjaarsavond sluiten wij om 16:30 uur.
	Indeling van de groepen
	We werken met vaste pedagogische medewerkers (pm’er) op de groepen. Deze zijn als volgt ingedeeld: Groep De Wolkjes en groep De Sterretjes: 0 tot 4 jr - max 8 kids - max 2 pm’ers
	De Regenbooggroep: 0 tot 4 jr - max 14 kids - max 3 pm’ers
	Bij het bepalen van de groepsgrootte en het inzetten van de pedagogische medewerkers houden we ons aan de wet- en regelgeving. Op het informatiebord kunt u zien welke pm’ers er op welke dag op de groep staan.
	Per dag mag er maximaal 3 uur afgeweken worden van de beroepskracht kindratio. Mocht dit voorkomen dan gebeurd dit alleen in de ochtend tussen 8:00-8:30uur, in de middag tussen 17:00-17:30 uur en tijdens de pauze van de pm’ers tussen 13:00-15:00 uur.
	Samenvoegen van de groepen
	Tijdens de startperiode van de locatie zullen we in eerste instantie alleen gebruik maken van de Regenbooggroep. Wanneer de groepen Wolkjes en Sterretjes in gebruik worden genomen, starten deze groepen gezamelijk tussen 7:30 en 9:00 uur op de groep van de Wolkjes. Aan het einde van de dag, rond 17:00 uur, sluiten deze groepen ook samen af in de ruimte van de Wolkjes. De Regenbooggroep start en sluit de dag in de eigen ruimte.
	In de vakantieperiode kan het zijn dat de groepen Wolkjes en Sterretjes worden samengevoegd vanwege het beperkte aantal kinderen. Voor uw kind is er wel altijd een voor hem vertrouwde, vaste pm’er op de groep.
	Extra dag(delen) opvang of een dag ruilen
	Wilt u uw kind een extra dag(deel) bij ons brengen of een vaste opvangdag ruilen? Dan kunt u een aanvraag indienen via het ouderportaal. Ruilen kan tot twee maanden na de dag dat uw kind er niet is. U kunt alle regels rond ruilen en extra opvang lezen in de aanvullende algemene voorwaarden op onze website onder het kopje Informatie - Downloads.
	Dagritme
	We houden ons aan een globaal dagritme, met vaste momenten en activiteiten als spelen, samen eten en drinken en slapen (voor de kleinsten). Zo’n voorspelbaar en vertrouwd dagritme zorgt ervoor dat kinderen zich emotioneel veilig voelen. De vaste activiteiten doen we elke dag in dezelfde volgorde, maar ze hoeven niet steeds precies op dezelfde tijd plaats te vinden. Als de kinderen nog aan het knutselen zijn of midden in een spel zitten, dan lunchen we iets later. En is een kind moe, dan mag hij/zij best wat eerder naar bed.
	Eten en drinken
	Een lekker stuk fruit, een volkoren boterham met kaas; samen genieten van eten is belangrijk. Het eten en drinken dat de kinderen krijgen, baseren we op de richtlijnen van het Voedingscentrum. Zo geven we de kinderen vooral water en thee te drinken. De tussendoortjes zijn gezond en lekker, bijv. groente en fruit. Mocht uw kind allergisch zijn of een speciaal dieet volgen, bespreek dat dan met onze pm’ers. Samen kijken we wat wel en niet kan van de producten die we aanbieden.
	Slapen
	Baby’s hebben een eigen slaapritme. Tijdens het intakegesprek horen we graag van u hoe het slaapritme van uw kind verloopt, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Geleidelijk groeien kinderen steeds meer toe naar het dagritme van de groep; in hun eigen tempo. Op het kinderdagverblijf doet uw kind veel nieuwe indrukken op. Dat kan ook betekenen dat de slaapbehoefte en het slaapritme bij ons anders is dan thuis. Onze medewerkers volgen het beleid ‘Veilig slapen’. Dat betekent o.a. dat we een kind altijd op de rug te slapen leggen en wij de kinderen niet inbakeren. Dit beleid bespreken we verder met u tijdens de intake.
	Kijk gedurende de dag mee
	Tijdens het brengen en halen maken we graag tijd om van u te horen wat uw kind thuis heeft meegemaakt en vertellen wij u hoe de dag bij ons is verlopen. Daarnaast kunt u via het ouderportaal op afstand zien hoe uw kind de dag bij ons beleeft. Via het ouderportaal of onze kidsadmin app kunt u ook foto’s en berichtjes van de pm’ers ontvangen.
	Ontwikkeling van uw kind
	In ons pedagogisch beleid vindt u informatie over hoe wij de ontwikkeling en het welzijn van uw kind volgen en stimuleren. Ieder half jaar wordt er een observatielijst ingevuld door de mentor van uw kind en jaarlijks vinden er oudergesprekken plaats met de mentor van uw kind.
	Veiligheid en gezondheid
	In ons handboek hebben we vastgelegd welke maatregelen onze pm’ers moeten nemen om veiligheids- en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Welke hygiëne
	maatregelen er dagelijks genomen moeten worden en welke voorzorgmaatregelen gelden bij een uitstapje met de kinderen. In dit beleid kunt u lezen welke risico’s in kaart zijn gebracht en de maatregelen die zijn genomen om de risico’s te verkleinen. Ook het vier- ogenprincipe staat hierin beschreven. Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid vindt u op de website onder het kopje Informatie - Downloads.
	Ziekte
	Als uw kind zich bij ons duidelijk niet lekker voelt of verhoging heeft, nemen we contact met u op om te overleggen wat voor uw kind het beste is. Heeft uw kind een besmettelijke ziekte, zoals de waterpokken? Dan kan het (op een enkele uitzondering na) gewoon komen. We  vragen u om in geval van een besmettelijke ziekte vooraf even te bellen om te overleggen. Om te bepalen bij welke ziekte en hoe lang uw kind evt. beter thuis kan blijven, hanteren wij de richtlijnen van het RIVM en winnen we advies in bij de GGD over de specifieke situatie (omvang uitbraak, leeftijd kinderen, specifieke infectieziekte). Vertel het ons altijd als uw kind een besmettelijke ziekte heeft, ook als het die dag niet naar ons toe komt. Wij kunnen dan andere ouders informeren. Als er op ons kdv een besmettelijke ziekte heerst (of hoofdluis), dan vindt u informatie hierover op het informatiebord op de gang.
	Medicijnen
	Als u dat wilt, kunnen wij uw kind bepaalde geneesmiddelen geven. Dat kan alleen als u een formulier medicijn gebruik invult en het medicijn meebrengt in de originele verpakking, met bijsluiter. Als op het middel of op de verpakking staat hoe het middel moet worden toegediend, is dat ook goed. Hoestdrankjes geven we niet aan kinderen onder de 2 jaar.
	Paracetamol geven (bijv. om koorts te onderdrukken) doen we niet zomaar. We geven het alleen aan uw kind als hij al twee keer eerder ergens anders paracetamol heeft gehad, zodat we zeker weten dat uw kind geen allergische reactie krijgt. Mocht uw kind paracetamol nodig hebben, neem het dan zelf mee en vul een formulier medicijn gebruik voor ons in. Heeft uw kind ‘s ochtends thuis al paracetamol gehad? Geef dat dan aan ons door.
	Oudercomissie
	We hechten veel belang aan de mening en ervaring van ouders. De oudercommissie is voor ons een vertegenwoordiging van de ouders. Ze geeft ons advies over zaken als voeding, spel- en ontwikkelingsactiviteiten, veiligheid en gezondheid. Mocht u interesse hebben om plaats te nemen in de oudercommissie, dan kunt u dat mailen naar: oca@kcdeverborgenschat.nl. Niet tevreden? Vertel het ons Wij vinden een goede samenwerking tussen ouders en onze medewerkers heel belangrijk. Zo kunnen we uw kind de beste zorg geven. Het kan natuurlijk wel eens zo zijn dat u van mening verschilt met een medewerker of dat u ergens niet tevreden over bent. Bespreek dit dan zo snel mogelijk met ons. Zo kunnen wij hopelijk uw zorgen of ontevredenheid snel wegnemen. Komen we er samen toch niet goed uit? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen. Meer informatie vindt u op onze website: www.kcdeverborgenschat.nl
	Uk & Puk We werken aan een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen, van de voorschoolse periode (2 tot 4 jaar) naar de vroegschoolse periode (4 tot 6 jaar). Kinderen ontwikkelen bij ons spelenderwijs sociaal emotionele motorische, taal- en rekenvaardigheden.
	Uk & Puk is onderdeel van het programma Ko-totaal. In het programma staan actief bezig zijn, ontdekken en spel centraal. De activiteiten stimuleren de spraak en taalvaardigheden, sociaal emotionele vaardigheden, motorische en zintuigelijke vaardigheden en geven de eerst rekenprikkels.
	Uk & Puk is bedoeld voor alle kinderen van 0 - 4 jaar. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het programma is opgebouwd rond een aantal thema’s (bijv.: oef wat warm, wat heb jij aan vandaag?, reuzen en kabouters, hatsjoe). Binnen die thema’s doen we activiteiten en spelletjes en zingen we liedjes.
	3+ aanbod Voor kinderen vanaf 3 jaar bieden wij 3+ activiteiten aan. Dit zijn activiteiten waarbij we vaardigheden oefenen die belangrijk zijn voor de algehele ontwikkeling. Bijvoorbeeld op je beurt kunnen wachten, vragen durven stellen, woorden hebben voor je emoties, andere kinderen begrijpen en helpen, taakjes kunnen uitvoeren en flexibel kunnen zijn. Vaardigheden die ook handig zijn in aanloop naar de start op de basisschool.
	~Onze huisregels~
	Brengen en halen
	De meeste ouders komen hun kind zelf bij ons brengen en halen. Het kan natuurlijk zijn dat dat een keer niet lukt en iemand anders uw kind komt ophalen. Als dat zo is, horen wij dat graag. Wij geven kinderen uiteraard niet zonder toestemming van de ouders met iemand anders mee. Kinderen kunnen bovendien alleen worden opgehaald door iemand van boven de 12 jaar. Vanwege de overdracht willen we u verzoeken 10 minuten eerder aanwezig te zijn, zodat er genoeg ruimte is om dit met u door te nemen.
	Afwezigheid melden
	Komt uw kind een dag niet of gaat u met vakantie, geef dit dan zo snel mogelijk door. Mogelijk kunnen we dan een andere ouder blij maken, omdat zijn/haar kind een extra dag kan komen.
	Rookbeleid
	Als vanzelfsprekend wordt er niet gerookt op onze vestiging. Dat geldt ook voor de buitenruimte. Huisdieren
	Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan.
	Richtlijnen voor ouders ivm veiligheid
	We gaan er met het oog op de hygiëne en gezondheid van uw kind, van uit dat:
	• Gekoelde producten die u meegeeft niet langer dan 30 min buiten de koelkast zijn geweest.
	• Gekolfde moedermelk door de ouders gekoeld wordt vervoerd.
	• Flesjes en spenen van een kind jonger dan 7 maanden wekelijks worden uitgekookt.
	• De fopspenen van uw kind regelmatig vervangen worden. Als een medewerker ziet dat de fopspeen niet meer heel is, zal ze deze meegeven naar huis.
	• U schoenhoesjes aandoet wanneer u op de groep komt. Wij willen u vragen om i.v.m. de veiligheid:
	• Geen kleding met koordjes bij uw kind aan te doen.
	• Wanneer u een kinderwagen of autostoeltje achterlaat op de locatie, deze uit de looproute plaatst.
	• De kinderen de deur naar buiten niet zelf open te laten doen. Dit wordt door een pm’er of de ouder gedaan. De deur dient altijd weer gesloten te worden.
	• Uw tas niet onbeheerd te laten in het pand, dit ivm schadelijke spullen (bijv. medicijnen, sigaretten) die erin kunnen zitten.
	• De kinderen niet te laten rennen in de ruimtes binnen.
	• Wanneer u een groep betreedt er goed op wilt letten of er geen kind achter de deur zit.
	• Indien u zelf uw kind in de box of een bedje legt er op te letten dat deze goed afgesloten wordt.
	• Uw kinderen geen sieraden als armbandjes, oorbellen, ringen en/of kettingen om te doen. Bij het spelen kan het kind zichzelf of anderen door het dragen van sieraden bezeren. Tevens kunnen kleine onderdelen verstikkingsgevaar opleveren. Kindercentrum De verborgen Schat is niet aansprakelijk voor het zoek raken van sieraden en neemt de vrijheid om sieraden van de kinderen af te doen wanneer het vermoeden bestaat dat deze niet veilig zijn.
	• De voordeur niet te openen voor andere mensen.
	• Uw (brom)fiets niet voor de ingang van het hek of op de speelplaats te parkeren. Dank u wel!
	Kindercentrum De Verborgen Schat
	Bijlage 14  Protocol Veilig slapen
	Protocol veilig slapen
	De slaapplek van een jong kind moet een veilige en schone plek zijn, waar hij uit kan rusten van alle indrukken om daarna met nieuwe energie weer op ontdekkingstocht te gaan. In dit protocol is verwerkt hoe er op Kindercentrum De verborgen Schat een dergelijke slaapplek aan de kinderen geboden wordt. Hierbij zijn maatregelen genomen om de kans op ongevallen te verkleinen. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de GGD en het ‘protocol wiegendood’. Hoewel het risico op wiegendood klein is, zijn er maatregelen genomen om deze kans nog kleiner te maken. Indien er op verzoek van ouders afgeweken wordt van de richtlijnen in dit protocol, dienen zij hier schriftelijk toestemming voor te geven. Afwijkende slaapgewoonten worden omschreven bij de gegevens van het kind en voorzien van een handtekening van de ouder. In dit protocol worden de volgende onderwerpen beschreven: de slaapruimte, de slaapplek, slaapgewoonten & slaaphouding en een aantal aanvullende maatregelen.
	Slaapruimte
	Een kind slaapt in principe in een bed in de slaapkamer. Een jonge baby wordt soms in de kinderwagen te slapen gelegd. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: - Het te slapen leggen van een baby in de kinderwagen mag totdat het kind kan rollen of de leeftijd heeft bereikt waarop het kan gaan rollen. - De kinderwagen staat op de groep of in de slaapkamer. Bij mooi weer kan de kinderwagen meegenomen worden naar buiten, maar alleen als de medewerker ook buiten is. - Als er een baby in de kinderwagen ligt mag de kap omhoog, maar deze wordt niet verder afgedekt. Om te zorgen voor rust in het gezichtsveld, kan de wagen zo worden neergezet dat de baby naar de muur of door het raam naar buiten kijkt. - Als een baby die op de groep slaapt wordt hij hooguit toegedekt met een laken of krijgt hij een dunne slaapzak aan en niet met een deken of dikke slaapzak omdat hij het dan te warm kan krijgen.
	Een andere uitzondering is een kind dat in verband met (hoge) koorts op de groep te slapen wordt gelegd. Een kind met koorts wordt namelijk goed in de gaten gehouden en laten we alleen slapen onder direct toezicht, bijvoorbeeld in verband met het risico van een koortsstuip. De ruimte waar kinderen slapen mag niet te warm te zijn en moet voldoende frisse lucht hebben: - In de slaapkamer staat de thermostaat van de verwarming niet hoger dan stand 2. De medewerker houdt, als zij een kind op bed legt, in de gaten of de slaapkamer niet te warm aanvoelt. - De ventilatieroosters van de slaapkamer dienen altijd open te staan. - De slaapruimte dient dagelijks gelucht te worden door het raam open te zetten in kierstand. Indien er geen raam is, is de ruimte voorzien van een automatisch ventilatiesysteem. Het raam wordt, met name in de zomermaanden, na het luchten weer dicht gedaan om het binnendringen van insecten te voorkomen.
	Alle slaapkamers met een raam waardoor zonlicht naar binnen komt hebben een rolgordijn om de slaapkamer te verduisteren. Met de bediening van het rolgordijn wordt er echter rekening mee gehouden dat er altijd een mate van licht nodig is in de slaapkamer. Dit licht is nodig om de kinderen goed in de gaten te kunnen houden en te voorkomen dat een medewerker of kind zich bezeert omdat hij niet goed kan zien waar zij loopt.
	Daarnaast is er altijd toezicht op de slaapkamer doordat de deur tussen de groepsruimte en slaapkamer een klein raam heeft op ooghoogte van de medewerkers. Deze blijft altijd vrij en mag niet worden afgeplakt.
	Slaapplek
	Veilige slaapplek Alle bedjes zijn voorzien van goed sluitingen. Een kind kan in principe niet zelf uit bed klimmen. De slaapplekken voldoen aan de volgende punten: - Er worden geen hydrofiel luiers gebruikt als hoofdlegger. - Het matras kan ventileren, is passend, stevig en vlak. - De afstand tussen de spijlen van het bed is volgens de richtlijnen van de GGD. - Maandelijks controleren de medewerkers de bedden op stevigheid en de sluitingen op hun functie.
	De kinderen jonger dan twee jaar slapen in een slaapzak. Indien ouders willen dat hun kind onder een lakentje of dekentje slaapt, dienen zij hier schriftelijk toestemming voor te geven. Het bedje wordt dan met een laken en/of deken laag opgemaakt (nooit een dekbed). Een kind van twee of drie jaar slaapt bij voorkeur wel onder een laken en/of deken, zo kunnen ze makkelijker zelf meelopen in geval van ontruiming. Kinderen worden alleen ingebakerd op verzoek van ouders, indien zij daarvoor schriftelijk toestemming hebben gegeven. Het schriftelijk toestemming geven geldt ook voor andere slaapgewoonten die afwijken van ons protocol en potentieel risico zijn op ongevallen. Het fixeren van kinderen in bed wordt, wegens de kans op fatale ongelukken, zeer sterk afgeraden en daarom niet op de kinderopvang gedaan. Er gaan geen kussens, speelgoed, hoofd-beschermers of andere (zachte) voorwerpen mee naar bed. De vertrouwde knuffel gaat natuurlijk wel mee.
	Gezonde slaapplek Ook hygiëne rondom het slapen is belangrijk. De kinderen worden op schoon beddengoed te slapen gelegd. De slaapzakken worden in de lade van het kind bewaard en wekelijks gewassen. Zo slaapt een kind niet in een slaapzak dat door een ander kind is gebruikt. Bij zichtbare vervuiling wordt de slaapzak of het beddengoed sowieso gewassen. Het reinigen van de slaapruimte wordt meegenomen in het schoonmaakschema.
	Slaapgewoonten & Slaaphouding
	Voor jonge kinderen is regelmaat belangrijk. Daarom houden we zo veel mogelijk de slaapgewoonten en het ritme van thuis aan. Dit geldt zeker voor jonge baby’s. Een wat ouder kind kan er aan toe zijn in het ritme van de groep, met 1 of twee keer per dag slapen, mee te draaien. Hierbij wordt er gekeken naar de behoefte van het kind en de wensen van de ouder(s). Als het kind thuis met een speen en/of knuffel slaapt, vragen we deze mee te geven naar de kinderopvang. Een kind vind het fijn om met zijn vertrouwde knuffel te slapen. Als een kind met een speen slaapt, dient dit een speen zonder spenenkoord te zijn. Het is mogelijk om de speen van het kind, voorzien van naam, op de groep van het kind in zijn lade te laten liggen. Zo hoeft dit niet steeds meegenomen te worden door de ouders. De ouder is er echter wel voor verantwoordelijk dat de speen regelmatig wordt uitgekookt. Veiligheidsmaatregelen rondom de slaaphouding van het kind zijn: - Een baby wordt op de rug te slapen gelegd. Indien ouders willen dat hun kind op de buik of zij slaapt, dienen zij hiervoor schriftelijk toestemming te geven. - Een oudere en gezonde baby die vlot kan draaien en er zelf voor kiest om op zijn buik te slapen wordt niet teruggedraaid. Dit verstoort alleen maar de slaap. - Het streven is om een jonge baby op de groep dagelijks een moment onder toezicht op zijn buik te laten spelen. Zo kan hij zijn spieren oefenen wat de kans op wiegendood verkleint.
	Aanvullende maatregelen
	Wij houden graag zicht op de kinderen, ook als ze slapen. Echter is het soms belangrijk om niet onnodig de kinderen te storen als ze aan het (proberen te) slapen zijn. Wat betreft het zicht houden op de slapende kinderen zijn de volgende maatregelen gesteld: - Alle slapende kinderen worden gecontroleerd als er een kind naar bed wordt gebracht. Als het niet vaker kan wordt er minimaal een keer per half uur gekeken bij de slapende kinderen. - Jonge baby’s worden tijdens het slapen extra goed in de gaten gehouden. - Er is altijd een pedagogisch medewerker in de buurt van de slaapkamer om toezicht te houden. Het kan voorkomen dat een slapend kind via een babyfoon in de gaten wordt gehouden. - Wij laten kinderen voorafgaand aan de plaatsing 1 a 2 keer wennen om te wennen aan de veranderende omstandigheden en de nieuwe routine.
	Bijlage 15  Protocol buitenspelen en uitstapjes
	Bijlage 16  Protocol Vermissing
	Bijlage 17  Formulier overeenkomst sieraden
	Formulier overeenkomst sieraden
	Binnen het veiligheidsbeleid bij Kindercentrum De verborgen Schat nemen wij alle soort maatregelen om mogelijke ongelukken te voorkomen. Een belangrijk aspect waar u zelf invloed op heeft is het dragen van sieraden door uw kind.
	.⃝ Hierbij verklaar ik dat ik er van op de hoogte ben gesteld dat de pedagogisch medewerkers van Kindercentrum De verborgen Schat van mening zijn dat het dragen van sieraden door mijn kind in sommige situaties mogelijk gevaarlijk is.
	.⃝ Ik wil dat mijn kind het omschreven sieraad draagt tijdens de opvang bij Kindercentrum De verborgen Schat. Ik neem hiervoor zelf de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
	Omschrijf hier de eventuele sieraden:
	Naam ouder/verzorger:
	Handtekening ouder/verzorger:
	Bijlage 18  EHBO (partneraccount met Livis)
	Actieplan EHBO
	In de Map Veiligheid en Gezondheid, digitaal in de tablets op de groep en binnen het actuele personeelsbeleid wordt bijgehouden waneer medewerkers hun EHBO certificaat hebben behaald, wanneer bijscholing en herhalingscursussen moeten worden gedaan en de organisatie daarvan.
	Opschrijven in een personeelsschema op welke datum een betreffende medewerker zijn EHBO certificaat heeft behaald
	Een kopie van het certificaat in de map doen
	Opschrijven welke datum iedere medewerker op herhalingscursus moet
	Nieuwe medewerkers altijd aan de lijst toevoegen en direct inschrijven voor een cursus
	De lijst maandelijks checken of een medewerker bijscholing nodig heeft
	Mocht een medewerker een herhalingscursus moeten doen, inplannen met de betreffende medewerker en de beschikbaarheid van Livis checken
	De geplande datum wordt opgeschreven in hetzelfde schema
	De datum van de daadwerkelijk plaatsgevonden cursus wordt in hetzelfde schema gezet
	De kosten van de EHBO cursus en bijscholing toevoegen aan de jaarlijkse begroting
	De assistent leidinggevende is verantwoordelijk voor het bijhouden van het Actieplan EHBO en zal bij afwezigheid zoals met vakantie van te voren checken of er de komende periode herhalingscursussen gepland moeten worden: zij zal dit overdragen aan haar leidinggevende
	De assistent leidinggevende houdt haar leidinggevende op de hoogte van de uitvoering van het actieplan
	De assistent leidinggevende communiceert eventuele veranderingen in dit beleid of adviezen van partner Livis, via de teamvergadering aan medewerkers
	Bijlage 19 Protocol Meldcode
	Inleiding De Wet Verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht u als professional een meldcode te gebruiken.  Dit protocol is bedoeld voor medewerkers binnen de organisatie. Hierin kan je de stappen zien en wie welke verantwoordelijkheden heeft.
	2. De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met afwegingskader

	Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht.
	NB. Met Veilig Thuis kan op ieder moment contact opgenomen worden voor (anoniem) advies.
	Acute onveiligheid
	Structurele onveiligheid

	Verplichting organisatie
	Verantwoordelijkheid
	De directie van een kindercentrum bevordert de kennis en het gebruik van de handelswijze, dat hij onverwijld in overleg treedt met de vertrouwensinspecteur kinderopvang, indien hem bekend is geworden dat een bij de onderneming werkzaam persoon zich mogelijk schuldig maakt of heeft gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling jegens een kind van een ouder die gebruik maakt van de door hem geboden kinderopvang. Indien uit het overleg blijkt dat sprake is van een redelijk vermoeden dat een persoon zich schuldig heeft gemaakt aan een dergelijk misdrijf doet de houder onverwijld aangifte bij een opsporingsambtenaar en stelt hij de vertrouwensinspecteur kinderopvang onverwijld in kennis. (art 1.51b lid 1, 2 en 5 Wet kinderopvang)
	Jaarlijks overleg
	Het overleg wordt aan het einde van het jaar (november/december) gevoerd. Hierbij zorgt de AF voor een kort schriftelijk verslag waarin staat op welke wijze we het beleid en de werking van de meldcode komende jaar zullen gebruiken en welk aandeel de directie en de AF zullen hebben. Indien er iets is veranderd.
	Overleg over scholing en toerusting van de medewerkers
	In het jaarlijks overleg/verslag wordt ook meegenomen (zoals hierboven al gemeld) welk aandeel de directie heeft en hoe we de scholing van de medewerkers op peil kunnen houden.
	Hoe gaat de organisatie om met vertrouwelijke informatie
	De organisatie gaat strikt om met vertrouwelijke informatie en geven dit niet zomaar door
	aan derden, indien daar wel reden toe is en de veiligheid van het kind kan niet worden        gewaarborgd of de betrokkene(n) werkt niet/onvoldoende mee  geven wij dit door aan       derden.
	Hoe wordt er binnen de meldcode gedocumenteerd
	Binnen de meldcode wordt voor elk kind een apart document gemaakt. Dit document         blijft op de Verborgen Schat.
	Instructie gebruik Kind check
	De kind check is onderdeel van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Doel van de kind check is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen mishandeld of verwaarloosd te worden door de situatie waarin hun ouder(s) verkeert of verkeren. De kind check vindt plaats in stap 1 van de meldcode.
	De kind check geldt voor alle professionals die onder de Wet verplichte meldcode vallen.
	De  kind check  is gericht op professionals die contacten hebben met volwassen cliënten en niet met hun kinderen en daarom ook niet beschikken over kind signalen. Binnen de kinderopvang zal je automatische de kind check toepassen.
	De kind check is in alle gevallen aan de orde waarin de professional zich, vanwege de  ernstige situatie van zijn volwassen cliënt, zorgen maakt over mogelijk aanwezige minderjarige kinderen. De  kind check geldt als een professional meent dat er, vanwege de toestand van zijn volwassen cliënt,  risico’s zijn op ernstige schade voor  kinderen of  een bedreiging van de veiligheid van kinderen die afhankelijk zijn van de zorg van cliënt. Zo geldt de kind check bijvoorbeeld in geval van een ernstige (chronische) depressie, zware verslaving, (dreigende) huisuitzetting, geweld tussen huisgenoten, suïcidepoging.
	NB:
	Ook het contact met een adolescent  waarbij de professional zich zorgen maakt over eventueel aanwezige broertjes en zusjes in het gezin kan aanleiding zijn voor het uitvoeren van de kind check;
	De kind check geldt ook voor zwangere vrouwen.
	Heb je twijfels over de veiligheid van de kinderen? Dan doorloop je de stappen van de meldcode. Je legt eerst vast door welke signalen bij de ouder je twijfelt over de veiligheid van de kinderen. Daarna volg je de verdere stappen van de meldcode die ervoor zorgen dat er ook verder onderzoek plaatsvindt en dat er, zo nodig, passende hulp komt.
	Deskundigheid eer gerelateerd geweld/meisjesbesnijdenis Eer gerelateerd geweld zijn alle vormen van dwang, psychisch en fysiek geweld om te voorkomen dat een familielid een ‘misstap’ zet die de gemeenschap kan schaden.
	Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van) eer gerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen, omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. U kunt een op het gebied van eer gerelateerd geweld deskundige raadplegen of Veilig Thuis.
	Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur. Denk hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eerwraak die op (zeer) korte termijn dreigen plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijk of niet omkeerbare situaties. Neem in dergelijke gevallen direct contact op met een aandacht functionaris eer gerelateerd geweld bij de politie of een andere in uw eigen meldcode vermelde deskundige op dit specifieke terrein.
	De Verborgen Schat raadpleegt hiervoor de aandacht functionaris indien niet aanwezig         nemen we contact op de met de politie (eer gerelateerd geweld).
	Informatie over meldrecht in relatie tot beroepsgeheim
	Het beroepsgeheim of de zwijgplicht is een belangrijke voorwaarde voor effectieve hulpverlening. De vertrouwensrelatie met een ouder is van wezenlijk belang. Toch kunnen er situaties zijn waarin de problematiek zo ernstig is dat het doorbreken van het beroepsgeheim noodzakelijk is. Dit is het geval bij ernstige vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling, waarbij de betrokkenen zelf niet of onvoldoende mee kunnen of willen werken.
	Meldrecht
	De regels voor het verbreken van het beroepsgeheim gelden voor alle situaties waarin een cliënt zich in een ernstige situatie bevindt. Bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld is dit in een meldrecht vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (art. 5.2.6 Wmo). Dit biedt iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht het recht om een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld bij Veilig Thuis te melden. Ook als de ouder daar geen toestemming voor geeft. Daarnaast biedt het meldrecht beroepskrachten de mogelijkheid om informatie over een ouder of kind te verstrekken als Veilig Thuis daarbij in een onderzoek naar vraagt.
	NB: Het wettelijk meldrecht geldt ook als er alleen meerderjarigen bij het huiselijk geweld zijn betrokken.
	NB: Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de beroepskracht de situatie, voordat hij zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op basis van anonieme cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig Thuis. Verder is het van belang dat de aanwezigheid van voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling van deze feiten en signalen aantoonbaar is, en dat er een zorgvuldige en concrete afweging van belangen is geweest.
	Melding door een medewerker over de houder zelf

	Indien de medewerker aanwijzingen heeft dat de houder zelf een geweld- of zedendelict begaat (of heeft begaan) en een kind hiervan het slachtoffer is, dan is de medewerker verplicht tot het doen van aangifte bij de politie.  Hij/zij kan hierover in overleg treden met de vertrouwensinspecteur. De vertrouwensinspecteur kan de medewerker begeleiden bij het doen van aangifte.
	Verwijsindex risicojongeren
	De organisatie moet zijn medewerkers op de hoogte stellen van de meldingsprocedure voor de  Verwijsindex risicojongeren. Dit geldt alleen voor organisaties die bevoegd zijn een melding te doen in dit systeem.
	Stappenplan bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker

	Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht.
	Stappen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling

	Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht.
	Bijlage 20 Protocol Gezondheid
	Protocol gezondheid Kindercentrum De verborgen Schat
	In dit protocol worden de gezondheidsrisico’s benoemd zoals die door de GGD wordt gesteld. Er wordt per risico aangegeven welke maatregelen zijn genomen om dit risico zo klein mogelijk te maken. In dit protocol worden de gezondheidsrisico’s omschreven die niet in een van de specifieke protocollen worden benoemd, zoals het ‘Protocol veilig slapen’ over de veiligheid- en gezondheidsrisico’s van de slaapplek.
	1. Risico’s  rondom de overdracht van ziektekiemen als gevolg van:
	1.1  Handhygiëne en verkouden/zieke kinderen en zieke medewerkers
	- De pedagogisch medewerkers wassen hun handen:
	o Voor het aanraken van voedsel, het eten of helpen met eten
	o Voor het aanbrengen van zalf of crème
	o Na niezen of snuiten
	o Na toiletgebruik
	o Na het verschonen of billen afvegen van een kind
	o Na contact met lichaamsvochten zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed.
	o Na contact met vuile was of afval
	o Voor en na wondverzorging
	- De kinderen wassen hun handen:
	o Bij zichtbare vervuiling
	o Na het buitenspelen, zeker indien er contact is geweest met zand, aarde of dieren.
	o Voor en na de maaltijd
	o Na de toiletgang
	- De manier van handen wassen is als volgt: de vloeibare zeep wordt over heel de handen verdeeld, goed schoongespoeld met water en afgedroogd met een schone of papieren handdoek.
	- Indien medewerkers verkouden zijn, besteden extra aandacht aan een goede (hand) hygiëne.
	- Wondjes worden afgedekt, pus of wondvocht wordt voordat het gaat lekken gedept met bijvoorbeeld een wattenstaafje. Wanneer er materialen verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden deze direct met desinfecterend middel schoongemaakt en wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt.
	- Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes, krijgen eigen speelgoed (wat na het spelen wordt gereinigd)en krijgen een eigen beker en bestek. Er wordt voorkomen dat een kind met een koortslip andere kinderen zoent en bij kinderen die aan wondjes of blaasjes krabben wordt extra aandacht besteed aan de handhygiëne.
	- Hoesthygiëne wordt in acht genomen door kinderen en pedagogisch medewerkers. Dit betekent tijdens het hoesten of niezen hand voor de mond houden en daarna handen te wassen. Kinderen wordt geleerd tijdens het hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen.
	- De pedagogisch medewerkers zien er op toe dat kinderen met snottebellen hun neus snuiten of vegen deze zelf af. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van een schone zakdoek, welke na gebruik meteen wordt weggegooid.
	- Pedagogisch medewerkers zijn op de hoogte van de ziek- en herstelmeldingsprocedure.
	- Medewerkers raadplegen een arbo-arts bij ziekteverschijnselen van besmettelijke aard (zoals diarree of huiduitslag).
	- Medewerkers weten hoe te handelen als ze ziek van vakantie terugkomen.
	1.2 Verschonen en toiletbezoek
	- Vuile luiers worden direct weggegooid in een afvalbak welke afgesloten kan worden.
	- Het aankleedkussen (de verschoonplek) wordt na iedere verschoon beurt gereinigd, een aankleedkussen wordt vervangen wanneer die stuk is. Indien nodig, bijvoorbeeld bij diarree, wordt het aankleedkussen met alcohol gedesinfecteerd.
	- Er mag geen speelgoed meegenomen worden naar de toiletruimte.
	- Potjes worden na gebruik meteen gereinigd met dettol of alcohol en opgeborgen.
	- Er wordt een aparte borstel voor de potjes gebruikt.
	- Er wordt aan de kinderen geleerd om na toiletbezoek goed de handen te wassen. De handen worden afgedroogd met wegwerpdoekjes of een schone handdoek. Deze handdoek wordt bij zichtbare verontreiniging en minimaal één keer per dag vervangen.
	- Iedere dag worden de kraan, de wastafel, de commode en de toiletten  schoongemaakt.
	1.3 Voedsel en eetgewoonten
	- Het opwarmen van de reeds bereide maaltijden gebeurt in een schone ruimte, met schone materialen en niet waar er kinderen verschoond worden en er wordt schoon keukenmateriaal gebruikt.
	- Restjes worden niet hergebruikt.
	- Gekoelde producten worden direct na aankoop of levering in de koelkast opgeborgen. De koelkast is maximaal 7 graden en bij het bewaren van zuigelingenvoeding maximaal 4 graden Celsius.
	- Producten worden vlak voor gebruik uit de koelkast gehaald. Indien deze langer dan 30 min buiten de koelkast zijn geweest en er niet meer fris uitzien of ruiken (zeker bij worst) worden deze weggegooid.
	- Op producten (etenswaar) met een beperkte houdbaarheid wordt op het moment van openen, ontdooien of bereiding de datum genoteerd. Voor het gebruik van een product wordt de houdbaarheidsdatum gecontroleerd.
	- Rauwe ingrediënten worden tot minimaal 75°C in de kern verhit.
	- Ouders worden geïnstrueerd geen bederfelijke voedingsmiddelen mee te nemen die langer dan 30 minuten buiten de koelkast zijn geweest.
	- Ouders ontvangen een instructie over de behandeling van afgekolfde moedermelk.
	- Afgekolfde moedermelk wordt door ouders gekoeld vervoerd, daarna wordt de moedermelk direct in de koelkast geplaatst en onder 4ºC bewaard.
	- Afgekolfde moedermelk wordt binnen 48 uur gebruikt en meegebrachte moedermelk wordt op de dag van aanleveren opgemaakt.
	- Overgebleven moedermelk wordt weggegooid en ingevroren moedermelk wordt maximaal 3 maanden bewaard.
	- Moedermelk wordt in de koelkast ontdooid en ontdooide moedermelk wordt (als de melk een nacht bewaard wordt) van een datum en tijdstip van ontdooien voorzien.
	- Eenmaal ontdooide moedermelk wordt binnen 24 uur verstrekt en eenmaal ontdooide moedermelk wordt niet meer ingevroren.
	- Er wordt alleen zuigelingenvoeding in poedervorm geaccepteerd tenzij hierover met ouders afspraken zijn gemaakt die de voedselveiligheid waarborgen.
	- Flesvoeding staat tijdens het voeden niet langer dan één uur buiten de koeling en resten flesvoeding worden weggegooid.
	- Er worden eenvoudig te reinigen flessen gebruikt.
	- Een baby heeft een eigen fles mee. Na elke voeding wordt deze fles met heet water afgespoeld. Omgespoelde flesjes worden bewaard in het mandje van het betreffende kind. Sapflesjes worden na gebruik gewassen, de speen van deze flesjes wordt met heet water afgespoeld of uitgekookt. Fopspenen worden gescheiden van elkaar gehouden.
	- Schone flessen en spenen worden omgekeerd bewaard op een schone, droge doek of flessenrek.
	- De flesjes van de kinderopvang worden 1 keer in de week gesteriliseerd. Het steriliseren van de eigen flesjes en bekers van de kinderen zijn de verantwoording van de ouders.
	- Ieder kind heeft per maaltijd een eigen beker en indien van toepassing bord en bestek, deze worden na gebruik afgewassen.
	- Klaargemaakt fruit wordt, indien niet meteen genuttigd, afgedekt in de koelkast bewaard en diezelfde dag gegeten.
	- Voor ieder kind wordt een schoon spuugdoekje, slab of washandje gebruikt, deze worden na gebruik in de wasmand gedaan of (spuugdoekje of slab) opgeruimd in de eigen lade.
	1.4  Schoonmaken en afval
	- Afval wordt in gesloten afvalbakken weggegooid, deze worden dagelijks leeggemaakt.
	- Een vaatdoek wordt na gebruik onder heet stromend water uitgespoeld. Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes en minimaal elke dag wordt een schone vaatdoek gepakt.
	- Speelgoed wordt stofvrij opgeborgen en maandelijks gereinigd. Bij zichtbare verontreiniging wordt speelgoed direct gereinigd en kapot speelgoed wordt weggegooid. Baby Speelgoed wat in de mond gaat wordt dagelijks gereinigd. Buitenspeelgoed is gescheiden van binnenspeelgoed.
	- Verkleedkleren, stoffen speelgoed en knuffels worden maandelijks gewassen, bij voorkeur op 60 graden of op 40 graden op het langste programma en eventueel in de droger gedaan.
	- Wanneer zieke kinderen(bv met een koortslip) met verkleedkleren spelen, worden de kleren extra gewassen.
	- Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen kunnen worden
	- Speelgoed wordt gescheiden van schadelijke stoffen, zoals schoonmaakmiddelen.
	- Preventieve maatregelen tegen ongedierte:
	- Etensresten worden afgesloten bewaard
	- Kruimels worden opgezogen
	- Afval gaat in een zak in een afgesloten afvalbak. De zakken worden dagelijks buiten in de container gebracht.
	- Als er uitwerpselen van dieren worden gevonden, wordt dit direct opgeruimd en wordt er gezocht naar passende maatregelen.
	2.  Gezondheidsrisico’s als gevolg van de binnenruimte:
	-  Voor de overige schoonmaakwerkzaamheden is een schoonmaakschema.
	-  Na verfwerkzaamheden wordt extra gelucht tot de verflucht verdwenen is.
	- Luidruchtige werkzaamheden worden zo gepland dat geluidsoverlast voorkomen wordt. Indien nodig worden er passende maatregelen genomen (zo worden bv luidruchtige werkzaamheden niet tussen 13:00u en 15:00u gedaan).
	-  Geisers, CV-ketels en kachels worden jaarlijks gecontroleerd.
	-  De ventilatiekanalen worden elke vijf tot zeven jaar schoongemaakt en filters van een eventuele mechanische luchttoevoer worden gereinigd en vervangen conform instructies van de leverancier.
	-  Ventilatieroosters zijn niet zichtbaar vuil en worden vrij gehouden.
	- Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat er ramen en/of ventilatieroosters open staan. Ook ’s nachts wordt er geventileerd door de ventilatieroosters. Tijdens bewegingsspelletjes en, schoonmaakwerkzaamheden wordt er extra op de ventilatie gelet.
	- Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat de temperatuur in de verblijfsruimte zo rond de 20 graden is (bij voorkeur niet lager dan 17 graden en niet hoger is dan 25 graden). In de diverse ruimten is het temperatuurverschil niet meer dan 5 graden.
	- Textiel wordt op minimaal 40 graden gewassen. Niet wasbare textiel wordt van een mijtwerende hoes voorzien. Er zijn geen tweedehands gestoffeerde meubels aanwezig. Er worden alleen kortpolige vloerkleden gebruikt.
	- Er wordt binnen niet gerookt.
	- De ruimten zijn zo ingericht dat stofnesten worden voorkomen. Dit betekend o.a. geen kieren tussen wanden en meubels en bij meubels op poten moet er makkelijk onder schoon te maken zijn.
	- Indien er schoolborden aanwezig zijn worden deze regelmatig met een natte doek schoongemaakt en wordt er stofvrij schoolkrijt gebruikt.
	- In ruimtes waar de kinderen verblijven worden de volgende middelen niet gebruikt: - spuitbussen - lijm anders dan op waterbasis - wasbenzine, terpentine, verfafbijt en andere chemicaliën - verf, vlekkenwater en boenwas - Andere sterk geurende chemische producten.
	- Het aanschaffen van een plant gebeurd in overleg met de leidinggevende. Deze kijkt of de plant aan de veiligheid en gezondheidseisen(allergeenarm) voldoet. Bloemen met een sterke geur worden verwijderd en schotels, potten, potgrond en bakken van planten worden jaarlijks gereinigd. Indien aanwezig wordt wekelijks het stof van stengels en bladeren van kamerplanten afgespoeld.
	- Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een maand verwijderd.
	- Zichtbaar vuil wordt direct schoongemaakt.
	-  De vloer en het meubilair (dat dagelijks wordt gebruikt) wordt dagelijks gereinigd, hoger gelegen oppervlakken worden wekelijks gereinigd en verticale oppervlakken worden maandelijks gereinigd.
	-  Er wordt niet geveegd in het bijzijn van kinderen en tijdens het opmaken van bedden en het opvouwen van wasgoed worden ramen wijd opengezet.
	- Het meenemen van huisdieren is verboden.
	3. Gezondheidsrisico's als gevolg van medisch handelen:
	- Voordat een kind medicatie krijgt toegediend door de medewerker dient een ouder een ‘medicijngebruik formulier’ in te vullen. Hierin ligt onder andere vastgelegd wie het medicijn gaan toedienen, op welke wijze het medicijn toegediend moet worden en wat de houdbaarheidsdatum is. Indien nodig wordt het medicijn in de koelkast bewaard. Na het toedienen van het medicijn wordt dit afgetekend (een krul door de aantekening op de daglijst), zodat er wordt voorkomen dat het dubbel toegediend wordt. Vóór het verstrekken van het medicijn wordt eerst de bijsluiter gelezen.
	-  Er worden alleen medicijnen met houdbaarheidsdatum toegediend die in de originele verpakking zitten en reeds eerder thuis zijn verstrekt.
	- De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd.
	-  Er worden in principe geen koortsverlagende en pijnstillende middelen gegeven, tenzij dit op advies van de huisarts mag. Meer informatie hier over medicijngebruik staat in het ziektebeleid.
	-  De (huis)arts moet zich ervan vergewissen dat degene die niet bevoegd is voor medische handelingen wel de bekwaamheid bezit om die handelingen te verrichten, zoniet worden de medische handelingen uitbesteedt aan bv de Thuiszorg.
	- Bij het gebruik maken van een thermometer wordt deze van tevoren gedesinfecteerd met alcohol. Er worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt. Na het gebruik wordt deze eerst gereinigd met water en zeep en daarna gedesinfecteerd met alcohol.
	- Bij het aanbrengen van zalf wordt een goede handhygiëne in acht genomen. De zalf wordt aangebracht met een spateltje, vingercondoom of rubberen handschoen.
	- Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten worden wegwerphandschoenen gedragen.
	- Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren doek verwijderd, de plek wordt met water en allesreiniger schoongemaakt en dan na gedroogd. Daarna wordt het oppervlak gedesinfecteerd. Met bloed vervuilde kleding of linnengoed wordt op 60 graden gewassen.
	- Voor en na behandeling van wondjes wassen de pedagogisch medewerkers de handen. Wondjes worden met een waterafstotende pleister afgedekt. Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld. Als onverhoopt toch bloedcontact is geweest wordt de huisarts geraadpleegd, voor kinderen verloopt dit via de ouders.
	- Bij bijtincidenten waarbij bloed vrijkomt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de huisarts, of de GGD.
	- De formulieren ‘medicijngebruik’ en andere medische gegevens van een kind worden bij de kindgegevens gevoegd en actueel gehouden. Zo is dit tevens hun ‘medisch dossier’.
	- Bij bloed op bloed contact wordt er met de ouders van betreffende kinderen contact opgenomen met het advies om de huisarts te raadplegen.
	- Als een kind niet goed reageert op een geneesmiddel of als er een fout is gemaakt bij de toediening van het geneesmiddel, bijvoorbeeld bij het toedienen van het verkeerde geneesmiddel of omdat een geneesmiddel verkeerd bewaard is, dient er direct contact opgenomen te worden met de huisarts of specialist in het ziekenhuis en daarna de ouders van het kind. Ouders zijn eindverantwoordelijk tijdens het vervolgproces.
	Indien er een zeer ernstige situatie zich voordoet, dient direct contact opgenomen te worden met het landelijk noodnummer 112.
	Het is belangrijk om de onderstaande gegevens bij de hand te hebben, bij contact met arts of 112.
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