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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid van SGOOIERS.
Dit plan maakt inzichtelijk op welke
manier wij omgaan met grote en
kleine risico’s om een zo veilig en gezond
mogelijke speel- en leeromgeving te
creëren binnen onze peuteropvang.
De kracht van een beleidsplan zit hem in
de vertaling naar de praktijk.
Anders ontstaat er een papieren tijger
die verder geen doel dient.
Daarom hebben wij risico’s
geïnventariseerd en aan de hand
daarvan middels protocollen
(gelamineerd en tevens online te vinden
via ons intranet), gedragsafspraken met
beroepskrachten en kinderen een
gebruiksvriendelijke en haalbare
vertaling naar de alledaagse praktijk
gezocht.
Op deze manier dient het plan ook
geïnterpreteerd te worden.
Wij stimuleren de veiligheid door goed
voorbeeldgedrag, ‘lessen’ in de kring
(bijvoorbeeld aan de hand van een knuffel die leert omgaan met veiligheid of
aan de hand van een boekje) .
Dit impliceert een aantal voorwaarden
die wij op deze plek nog even willen
benadrukken:
Voorwaarde één:
Dit plan is een organisch document.
Ondanks dat wij veel aandacht hebben
besteed aan het inschatten van risico’s
en veiligheidsoplossingen betreft dit
slechts een inschatting. Daar wij pas
net actief opvang bieden zal de praktijk
moeten uitwijzen of onze
inschattingen conform de praktijk zijn.
Aan de hand van ervaring en
voortschrijdend inzicht zullen wij ons
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plan regelmatig aanvullen en verbeteren.
Voorwaarde twee:
Ieder beleidsplan betreft slechts een
theoretische, fictieve situatie.
De werkelijke situatie beschrijven is
onmogelijk, simpelweg omdat deze in de
toekomst ligt. Dit plan biedt een
basis voor de vertaling van het handelen
van beroepskrachten, die zelf ter plekke
keuzes en inschattingen maken aan de
hand van de verschillende factoren die
in de werkelijke situatie meespelen.

Voorbeelden:
In het plan staat dat bij evacutie het
evacuatietouw wordt gebruikt. In praktijk
breekt er brand uit. Het evacuatietouw is
door de plek van de brand onbereikbaar
geworden. De beroepskracht
besluit om af te wijken van het plan en
alle kinderen elkaar een hand te laten
geven zodat de groep rustig het pand
kan verlaten.
In het plan staat een beschrijving hoe
om te gaan met wespensteken. Een kind
blijkt echter na een steek van een wesp
een hevige allergische reactie te
ontwikkelen. De beroepskracht belt 112.
Hij of zij wijkt hiermee (gelukkig) af van
het beschreven plan.
Per risico wordt niet beschreven wanneer
er gehandeld wordt. Dit is onmogelijk.
We gaan er vanuit dat beroepskrachten
direct handelen tenzij de situatie dit niet
toelaat.

Voorwaarden drie:
Dit plan en het pedagogisch beleidsplan vormen een eenheid. Om ons beleid
leesbaar te houden (en aan de wet te
voldoen) hebben wij ons pedagogisch
beleid en dit veiligheid- en gezondheidsbeleid van elkaar losgekoppeld.
Uiteraard lopen pedagogisch handelen
en uitvoering geven aan het
veiligheid- en gezondheidsbeleid in de
alledaagse praktijk door elkaar.
Er is hierbij sprake van een constante
interactie en hierdoor wordt één geheel
gevormd.

Voorbeeld één:
Door bewust aandacht te besteden aan
waarden en normen leert een kind zorg
te dragen voor de omgeving.
Door samen op te ruimen wordt de kans
op vallen over slingerend speelgoed
verkleind.

Onder ‘grote risico’s’ hebben wij de
risico’s beschreven die grote gevolgen
kunnen hebben bijvoorbeeld
levensbedreigend of kans op een
langdurige/blijvende handicap. Tevens
verstaan wij onder ‘grote risico’s’
situaties die veelvuldig voorkomen
tijdens de opvang en daarmee extra
aandacht behoeven.
Situaties die minder vaak voorkomen
en/of minder zware gevolgen met zich
meedragen hebben wij beschreven
onder ‘kleine risicio’s’.
Houdt u tijdens het lezen er alstublieft
rekening mee dat het indelen van
grote en kleine risico’s een persoonlijk
en daarmee subjectieve verdeling is.
Uiteindelijk gaat het niet om de
kwalificatie maar om de borging van de
veiligheid.
Tot slot

Voorbeeld twee:

Wij hopen dat dit plan u helderheid
verschaft en bijdraagt aan een
Doormiddel van sensitieve responsiviteit plezierige, veilige en gezonde omgeving
waardoor het gevoel van veiligheid wordt voor beroepskrachten, ouders en vooral
de kinderen.
gestimuleerd zal een kind eerder over
grensoverschrijdend gedrag door een
Mocht u vragen of suggesties ter
ander kind durven te praten dan in een
verbetering van dit plan hebben horen
situatie waarin het kind zich niet veilig
wij zeer graag van u.
voelt.
Voorwaarde vier:
In het plan wordt een scheiding gemaakt
tussen grote en kleine risico’s.
Echter, om het plan op juiste manier te
begrijpen is het noodzakelijk te weten
wat er binnen het plan verstaan wordt
onder de begrippen ‘groot risico’ en
‘klein risico’.

Met vriendelijke groet,

Ellen en Paul Ouwerkerk
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Gezondheid!
Het doel van dit plan
Het doel van dit beleid is:
•
•
•

Bewustzijn van mogelijke risico´s
vergroten;
Handvatten geven voor het voeren
van een goed beleid op grote risico´s;
Beroepskrachten en extern
betrokkenen stimuleren om het gesprek aan te gaan over gezondheid
en
veiligheid.

Omgeving
Om onze peuters van twee tot vier jaar
een optimale omgeving te kunnen
bieden waarin zij kunnen floreren op het
gebied van persoonlijke en sociale
competenties is een veilige en gezonde
omgeving een vereiste.
De omgeving is in onze ogen een
samenspel van de fysieke omgeving
(interieur en inrichting) en het handelen
van de aanwezige mensen.
De fysieke omgeving is hierbij het
makkelijkste gedeelte: er zijn heldere
regels opgesteld door de overheid en
handreikingen door toezichthouders.
Denk hierbij aan het bouwbesluit,
keurmerken etc. Concrete data die
tastbaar zijn.
Persoonlijke kijk op veiligheid
Het handelen van de aanwezige mensen
is een stuk lastiger.
Mensen hebben een eigen kijk op de
wereld. Wat de één een groot risico
vindt interpreteert de ander als een
kleinigheid.
Daarbij is er in onze opvangomgeving
een groot verschil in leeftijd,
ontwikkeling en doel.
Een peuter van twee jaar heeft een
compleet ander doel en schat zijn
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omgeving en situatie totaal anders in
dan de beroepskracht.
De ouders liggen qua leeftijd en
ontwikkeling weliswaar veel dichter bij
de beroepskracht maar hun doel is
anders.
Zij zullen veel meer dan de beroepskracht gericht zijn op het individuele
welzijn, namelijk van hun eigen kind.
Daarbij ziet zij als consument slechts
een deel van de hele situatie.
Het is van groot belang dat met name
de beroepskracht zich
bewust is van de verschillende
standpunten en wijze van beleving.
Dit heeft zij nodig om aan te kunnen
haken bij de kinderen en ouders en hen
vanuit hier mee te nemen in het bereiken
van ons doel: Spelen, leren en ontmoeten in veilige, gezonde en uitdagende
speel-/leeromgeving voor ieder kind.
Kinderen leren omgaan met risico’s
Wij geloven echter niet in het compleet
weghalen van elk risico. Een omgeving
zonder een enkel risico is niet alleen
onrealistisch maar zou het kind ook de
kans ontnemen om te leren risico’s in te
schatten en er mee om te gaan. Als zij
vervolgens in een andere omgeving
komen, zoals een openbare ruimte,
zouden zij niet weten hoe te handelen
waardoor de veiligheid van de kinderen
juist in het geding komt.
Kortom: het bieden van een omgeving
zonder enig risico verhoogt de
uiteindelijke veiligheid van de kinderen
niet maar verschuift het naar de
toekomst.
Daarom geloven wij dat er een middenweg gevonden dient te worden door
enerzijds heldere (werk)afspraken met
alle aanwezigen en concrete evaluatie
op ons handelen.
Anderzijds door kinderen en ouders te
betrekken bij de veiligheid en
gezondheid en hen ook ruimte hierin te
bieden.

Aansluiten bij de kinderen zelf
Bij Sgooiers willen wij kinderen uitdagen
en aanspreken op hun eigen (wijze)
niveau en kwaliteiten en hen leren
omgaan met verschillende soorten
situaties.
Alle kinderen krijgen de
verantwoordelijkheden die bij ze past.
Kinderen betrekken wij bij de
gezondheid en veiligheid door hen te
betrekken bij de zorg voor de omgeving.
Bijvoorbeeld samen opruimen.
Maar ook door simpele regeltjes.
Zoals handen wassen na een
toiletbezoek of niet rennen in de
groepsruimte.
Afspraken hebben wij vastgelegd in
kinderprotocollen. Deze gelamineerde
protocollen zijn terug te vinden in het
gebouw bijvoorbeeld bij de kraan, in het
kantoor, bij de verschoningsruimte etc.
De kleurrijke tekeningen herinneren
kinderen aan het gewenste gedrag.
Beroepskrachten kunnen hier actief
naar verwijzen.
In de dagelijkse opvang worden risico´s
ook uitgesproken. Beroepskrachten
verwoorden hoe een kind hier mee kan
omgaan; “ik zie dat je vieze handen
hebt” of “ik zie dat je veter los zit” of “ik
zie dat je een vieze neus hebt” Weet jij
wat je nu het beste kunt doen?” of
“Zullen we samen eens op de tekening
kijken hoe Ella en haar vriendjes dit
oplossen?”
Maar kinderen onderling kunnen dit ook
gebruiken.
Op deze manier wordt op twee niveaus
veiligheid en gezondheid gestimuleerd.
Uiteraard bekleden de beroepskrachten
een voorbeeldfunctie op het gebied van
veiligheid en gezondheid.
Een beroepskracht rent bijvoorbeeld zelf
niet door de groepsruimte als dit tegen

de afspraak is.
In de praktijk van alle dag maken de
beroepskrachten continue afwegingen
tussen het belang van het kind om
zichzelf te ontwikkelen en het nemen van
voorzorgsmaatregelen als het gevaar
te groot wordt.
Hierbij is de professionele en
pedagogische inschatting van de
beroepskracht uitgangspunt.

Voorbeeld:
Een kind krijgt de oefen-ruimte om te
experimenteren met handen wassen.
Maar de beroepskracht grijpt direct in
als een kind over het hek in de buitenruimte probeert te klimmen.
Alle kinderen krijgen de
verantwoordelijkheden die bij ze past.
Dit is los van leeftijd maar gebaseerd op
de competentie en het
ontwikkelingsniveau van het individuele
kind.
Met de kinderen zijn we dagelijks bezig
de veiligheid in acht te nemen. Zo worden de beschreven afspraken gemaakt
met de kinderen en de hele dag herhaald waar nodig. Dit gebeurt op verschillende manieren. Dit kan o.a. zijn in
een kring, door de beroepskracht die het
voordoet, individueel het kind aanspreken en indien nodig nog eens voordoen
of samen doen, door gebruik te maken
van een knuffel, praatplaat, verwijzen
naar de kindprotocollen in de ruimte,
poppenkast verhaal, filmpje van bijvoorbeeld Moffel en Piertje uit Koekeloere of
een boekje.
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Betrokken ouders
Ouders worden betrokken door het
verschaffen van informatie.
Dit kan plenair zijn middels een
nieuwsbrief, een informatietekst over
een bepaald thema (bijvoorbeeld bij het
uitbreken van een virus of hoofdluis) of
informatie op de website.
Maar ook op individueel niveau door
een gesprek of het geven van een
brochure (bijvoorbeeld van het
voedingscentrum) of het delen van
digitale informatie (bijvoorbeeld informatie omtrent vaccinatie).
Het is niet de bedoeling om ouders
‘aan banden’ te leggen maar ze juist te
erkennen als samenwerkingspartner
om de omgeving zo gezond en veilig
mogelijk te houden.
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Fysieke veiligheid
Opbouw van dit hoofdstuk
Om de leesbaarheid tegemoet te komen hebben wij ervoor gekozen de fysieke
veiligheid te splitsen in twee categorieën:
1. Een veilige omgeving
2. Omgaan met calamiteiten
We hebben steeds een splitsing gemaakt tussen inrichting, dagelijkse routine en
afspraken om helderheid in het lezen maar vooral in de uitvoering van dit plan
te bevorderen.
Op deze manier hopen wij een prettig en overzichtelijk plan te hebben gemaakt.
Bij elk hoofdstuk staan de bijbehorende protocollen benoemd.
De protocollen zijn als bijlage opgenomen en vormen een wezenlijk deel van dit
plan.
De protocollen zijn tevens terug te vinden op ons intranet en op de locatie zelf:
een selectie is opgehangen op taktische plekken in de locatie, andere bevinden
zich in de map “veiligheid en gezondheid”.
Interne WhatsApp groep “Veiligheid en Gezondheid
Waar gespeeld wordt gaan soms materialen of inrichting stuk of gaan tekenen van
slijtage vertonen.
Beroepskrachten wordt gevraagd zodra zij een gebrek constateren dat actie
vereist dit direct te melden in de WhatsApp groep ‘Veiligheid en Gezondheid’.
Iedere werkzame beroepskracht van Sgooiers en stagiaires worden hieraan
toegevoegd.
De beheerder van de groep is Ellen Ouwerkerk.
Zij monitort tevens of de inhoud van de groep zich daadwerkelijk beperkt tot
veiligheid en gezondheid.
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Beschrijving van de locatie
Sgooiers wordt gevestigd in tennisvereniging Sprokkelenburg in Laren.
De tennisvereniging bevindt zich in een ruim opgezette omgeving met meerdere
sportclubs zoals onder andere de Klaas Bouthal (sporthal), Family Fitness Laren, de
Larensche mixed Hockey Club en Zwembad de Biezem.
Naast de tennisvereniging bevindt zich een ruim parkeerterrein met veel
struikgewas en bomen. Er zijn geen aparte stoepen voor voetgangers.
Sgooiers heeft binnen de tennisvereniging twee met elkaar vebonden
groepsruimtes tot haar beschikking en een kantoor.
Hier komen tijdens de opvangmomenten geen leden van de tennisvereniging.
In totaal betreft dit 80 m² binnenruimte.
Aansluitend aan de binnnenruimte is er 70 m² omhekte buitenruimte voor de
kinderen aanwezig.
Het toilet bevindt zich in het toiletblok van de tennisvereniging waardoor
de toiletruimte gedeeld wordt met de leden van de tennisverening.
Het toilet bevindt zich niet aansluitend aan de speelruimte.
Daarom gaan kinderen, ook als zij competent genoeg zijn zelf gebruik te maken van
het toilet, te allen tijde onder begeleiding van een beroepskracht naar de
toiletruimte.
Naast de toiletruimte is de verschoningsruimte.
Deze wordt exclusief door Sgooiers gebruikt.
Echter, leden van de tennisvereniging hebben wel de mogelijkheid te passeren.
De keuken wordt gedeeld met de leden van de tennisvereniging en is niet
toegankelijk voor kinderen. Ook niet onder toezicht.

10

Het pand (algemeen)
Binnen dit hoofdstuk zijn een aantal richtlijnen uitgezet ten aanzien van het pand.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld deuren, ramen en elektra.
Praktisch elke ruimte beschikt wel over een of meerdere van deze genoemde
onderwerpen. In dit hoofdstuk zijn deze verzameld.
Deze komen daarom niet terug bij de locatie specifieke subhoofdstukken.
Beroepskrachten zijn zich er van bewust dat de organisatie gevestigd is in een
tennisvereniging en zijn daarom extra alert kleine voorwerpen en giftige materialen
die sporters kunnen laten slingeren.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
1. Warme dranken
2. Checklist dagelijkse routine
3. Checklist informatieverstrekking nieuwe beroepskrachten en
stagiaires
4. Vuilnis
5. Gifwijzer
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Grote risico’s
Verbranding (aan heet waterkraan en boiler waterkoker of koffiezetapparaat)
Er zijn enkel in de keuken heetwaterkranen aanwezig.
De keuken is voor de kinderen ontoegankelijk en daarmee de 		
waterkranen ook.
De waterkoker en het koffiezetapparaat staan in het voor kinderen
ontoegankelijke kantoor. Ze staan daarnaast ver op het blad, buiten het
bereik van de peuters.
Vergiftiging
Om te voorkomen dat een peuter binnen de kinderopvang een vergiftiging 		
oploopt door het eten of drinken van gevaarlijke stoffen, worden giftige 		
stoffen in het kantoor bewaard of in de kieskast in groepsruimte B op de 		
bovenste plank. Beide plekken zijn ontoegankelijk en buiten het bereik van de
peuters. 		
Beroepskrachten controleren dagelijks de afwezigheid van giftige stoffen en/
of materialen. Denk hierbij aan rondslingerende medicijnen, sigaretten en
schoonmaakmiddelen maar ook aan minder voor de hand liggende
materialen zoals lijm en verf. Sgooiers heeft een abonnement op de gifwijzer.
Verstikking door losse materialen
Divers materiaal (zoals bijvoorbeeld plastic zakken, ballonnen, punaises,
paperclips, kleine speelmaterialen zoals kralen) kunnen voor verstikking
zorgen.
Kinderen kunnen verstikt raken in een koord. Denk bijvoorbeeld aan een
gordijnkoord of los touw.

Kleine risico’s
Elektrocutie door vingers in stopcontact
Stopcontacten in de speelruimten, het slaapvertrek, toiletruimten, entree en
op de route naar de toiletruimte toe zijn allen afgedekt met afdekplaatjes.
Hierdoor is het risico op elektrocutie nihil.
Vinger tussen de deur
Alle reguliere deuren binnen de kinderopvang waar kinderen toegang tot
hebben, beschikken over een veiligheidsvingerstrip tot minimaal 1.20m.
Vallen door een raam
In de groepsruimten zijn er ramen van de vloer tot het plafond. De openhaard
is ook omsloten door glas. Er wordt overal gebruik gemaakt van dubbelglas
veiligheidsfolie en / of veiligheidsglas.
Afwezigheid kind wordt te laat opgemerkt door te weinig tellen door de PM’er.
De kinderen worden door de beroepskracht geteld en afgetekend op de
presentielijst. Bij het starten van een nieuwe activiteit én als de situatie er om
vraagt telt de beroepskracht de kinderen.

12

Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Grote risico’s
Elektrocutie

•
•
•
•

Vergiftiging

•
•
•

Dagelijkse controle: zijn de stopcontactbeveiligers nog in de
goede staat?
Altijd elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen
plaatsen
Zorg ervoor dat snoeren zijn opgebonden.
Elektrische apparaten buiten gebruik zo veel mogelijk
opslaan in het kantoor.
Giftige stoffen en peuken direct verwijderen.
Nadat de kraan éen week of langer niet gebruikt is:
de kranen vijf minuten doorstromen. (ivm legionella)
Bij een dierenplaag een deskundige dierenplaagbeheerser
inschakelen in overleg met de tennisvereniging. (Niet zelf
aan de slag gaan.)

Verstikking

•
•
•

Kleine materialen direct verwijderen / weggooien.
Koorden opknopen
Speenkoorden langer dan 10 cm verwijderen. Nooit mee
naar bed geven.

Verbranding
warme dranken

•

Warme dranken worden altijd op het kantoor of in de keuken
klaargemaakt, nimmer tussen de kinderen.
Er worden geen hete of warme dranken gedronken als een
kind op schoot zit.
Thee- en koffiekopjes worden op de bar (in groepsruimte A)
geplaatst of op de hoogste plank van de kieskast
(groepsruimte B), zodat kinderen er niet bij kunnen.
Kopjes die warme dranken bevatten worden niet op tafels of
op lage kasten geplaatst. Ook niet voor heel even.
Heet water wordt in de thermoskan gegoten en stevig dicht
gedraaid. De thermoskan wordt op de bar of in het kantoor
bewaard. Het overgebleven water dat in de waterkoker achterblijft wordt direct weggespoeld.
Warme dranken voor kinderen wordt lauw gemaakt door het
toevoegen van koud water.
Peuters die warme dranken drinken zitten altijd aan de tafel.
Het drinken van thee is een op zichzelf staande activiteit
waarbij de beroepskrachten toezicht houden.
Warme dranken worden bij voorkeur in afgedekte beker
geserveerd.

•
•
•
•

•
•
•

Kleine risico’s
Beknelling

•

Dagelijkse controle: zijn de vingersstrips nog in goede
staat?

Infectieziekten of
beten ongedierte
(ratten / muizen)

•
•
•

Voedsel altijd afgesloten bewaren.
Vuilnis wordt behandeld volgens het protocol ‘vuilnis’.
Dagelijks, na de opvang als de kinderen afwezig zijn, de
pedaalemmerzakken naar de vuilcontainer brengen en
wordt er een schone zak in de houder plaatsen.
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Gedragsafspraken met kinderen
Verstikking door losse materialen
- Kleine dingetjes aan Ellen geven (en niet in je mond stoppen).
Verbranding
- Warme dranken drinken we rustig aan tafel.
Elektrocutie door spelen met stroomsnoeren
- We spelen niet met de stroomsnoeren.
Vallen en stoten
- Binnen lopen we (en rennen we niet, alleen bij een liedje of spelletje).
- De stoelen en/of krukken zijn om te zitten, niet om te wippen, staan of
klimmen.
- Zitten doen we op stoelen en of krukken (en niet op tafels).
Vallen van hoogte
- (veiligheids)Hekjes zijn geen klimrekken.
Beknelling van vingers tussen de deur en deurpost
- Deuren zijn geen speelplek (Geen vingers en handen tussen de deur.)
Elektrocutie door schok van het stopcontact.
- Stopcontacten geven wij rust (en komen we niet aan).
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Groepsruimten
Sgooiers heeft twee groepsruimtes (Groepsruimte A en groepsruimte B ) die met
elkaar verbonden zijn.
Tussen de ruimtes bevindt zich een muur met een opening.
Tevens is er een doorgang in het kantoor.
In groepsruimte A bevindt zich een bar die het kantoor afscheid van de
speelruimte.
Hierdoor is het kantoor ontoegankelijk voor de kinderen.
In groepsruimte B is het kantoor afgeschermd middels een veiligheidshekje.
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Groot Risico
Vermissing
Zodra de schuifpui wordt geopend mogen kinderen gebruik maken van de
buitenruimte. De beroepskracht kiest voor een plek in de binnen- of buitenruimte waardoor zij beiden ruimtes goed kan overzien.
Als de situatie er om vraagt wordt groepsruimte B afgesloten waardoor
beide beroepskrachten zich kunnen verdelen over groepsruimte A en de
buitenruimte. Sgooiers heeft er bewust voor gekozen om kinderen veel kans te
geven buiten te recreëren om tegemoet te komen aan de autonomie van het
kind en aan de natuurlijke exploratiebehoeften van de kinderen.
Hoewel de buitenruimte veilig en volledig omhekt is, is de beroepskracht zich
bewust van het risico dat kinderen over de hekken kunnen klimmen. Daarom
houdt de beroepsrkacht extra alert toezicht op het klimmen op hekken.
Kinderen die dit doen worden direct herinnert aan de gedragsafspraak “niet
klimmen op de hekken” en krijgen zo nodig extra instructie
(bijvoorbeeld “ga maar lekker met ... spelen”).
Op het toegangs-pad is een witte streep geschilderd. Kinderen wordt geleerd
hier nooit zonder volwassenen overheen te stappen. Dit minimaliseert de kans
dat kinderen zich zelfstandig op de weg en/of de parkeerplaats bevinden.
Mocht er ondanks deze voorzorgmaatregelen toch een kind vermist worden
gaat het protocol ‘vermissing’ direct in werking.

Kleine Risico’s
Botsing tegen meubilair
Meubilair is op een zo logisch mogelijk plek in de ruimte neergezet hierbij is
gelet op voldoende loopruimte en de aanwezigheid van ronde hoeken. 		
Goede voorbeelden hiervan zijn de groepstafel en de kasten.
Kasten die geen ronde hoeken hebben zijn alle hoger dan 1.40m waardoor
ze hoger zijn dan gezichten van peuters.
De hoeken van de bar zijn voorzien van veiligheidsbeschermers.
Uitglijden of struikelen over losse jassen en tassen die in de entree
slingeren.
Er bevindt zich in de entree een deugdelijke kapstok welke ruim voldoende 		
haakjes bevat om alle jassen voor de peuters aan op te hangen.
Daarnaast krijgt ieder peuter een persoonlijke opbergtas ter beschikking.
Hierin kunnen spenen, slaapzakjes, reservekleding, zonnehoedjes, tekeningen,
etc. in bewaard worden.
Uitglijden over modder die aan schoenen blijven plakken of blaadjes die met
het inlopen meekomen en in de hal terecht komen.
In de hal ligt een grote mat om schoenen te vegen.
Hierdoor wordt de kans op het meebrengen van modder geminimaliseerd. 		
Daarnaast zijn er met zowel kinderen, ouders als beroepskrachten
gedragsafspraken gemaakt omtrent het vegen van de schoenen.
De beroepskrachten zien hierop toe.

16

Uitglijden bij wasbakje voor kinderen
In groepsruimte B bevindt zich een wasbakje op kindhoogte.
Hieronder ligt een antislipmat die het water opvangt.
Verergering brand of versikking in gordijnen boekenhoek
De gordijnen zijn brandveilig gemaakt. De beroepskrachten houden extra toe
zicht op de omgang door peuters met de gordijnen. Indien nodig knopen zij
deze op.
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Klein risico’s
Uitbraak
•
infectieziekte door •
vieze
kleden
•

Twee keer per week de kleden luchten en/ of stofzuigen.
Een keer per kwartaal schoonmaken met een sopje van
warm water, soda en azijn. Daarna wordt het kleed flink
uitgespoeld met water en aan de lucht laten drogen.
Als het kleed in aanraking komt met bloed, braaksel,
urine of ontlasting desinfecteren middels een stoomreiniger.

Beknelling tussen
schuifpui of vallen
op scherpe rand

•

Bij het openen van de schuifpui: mat over de rails plaatsen.
Hierdoor wordt de scherpe rand afgedekt en wordt de
schuifdeur gefixeerd.

Verwonding aan
kapot meubilair /
speelmateriaal

•

Stuk meubilair of speelmaterialen: buiten bereik van de
kinderen plaatsen en aan Paul doorgeven via de whatsappgroep ‘Veiligheid en Hygiëne’.

Uitglijden over
modder / blaadjes

•

Modder / blaadjes / viezigheid direct verwijderen met
stoffer en blik en/of een natte doek.
Ouder vragen gebruik te maken van de schoenhoesjes.
Wij houden onze schoenen aan maar zorgen dat ze goed
schoon zijn voor we naar binnen gaan.

•
•

Gedragsafspraken met kinderen
Vermissing / verkeersongeluk
- Nooit alleen over de witte streep stappen!
- Pas naar buiten als er is gezegd dat het mag.
Uitglijden of struikelen over losse jassen, tassen die in de entree en gang slingeren.
- Je jas en tas op je eigen haakje.
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Slapen
Het slaapvertrek -‘De apenjungle’- van
Sgooiers is veilig en knus.
Het is geïnspireerd op het warme gevoel
van een bedstee.
Door de opening kunnen kinderen die in
het slaapvertrek liggen, betrokken
worden bij de kinderen in speelruimte B.
Dit geeft kinderen een gevoel van veiligheid: ze worden letterlijk gezien en kunnen anderen zien en horen.
Voor kinderen die hier behoefte aan
hebben kan er hartslagverlagende
muziek worden gedraaid. Hierdoor hoort
het kind wel de aanwezigheid van
anderen maar tevens de zachte,
rustgevende klanken wat het in slaap
komen bevorderd.
Indien er kinderen zijn die behoefte
hebben aan erg veel rust kunnen de
aanwezige beroepskrachten er voor
kiezen de activiteiten voor de
kinderen die niet slapen te verplaatsen
naar groepsruimte A of/en de buitenruimte. Hierdoor ontstaat er stilte in het
slaapvertrek.
De beroepskracht schat (eventueel in
overleg met ouders) de situatie en behoeften van het kind in en maakt aan de
hand van de behoefte van het kind / de
kinderen de keuze voor handelen.
Op deze manier wordt er aangesloten
bij het individuele kind.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
6. Veilig slapen
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Grote risico’s
Kind stikt in de slaap
Kinderen slapen in een slaapzak die vanuit huis wordt meegenomen.
Beroepskrachten controleren de slaapzakken op deugdelijkheid en of
ze qua grootte passen bij het kind (niet te groot en niet te klein). Er wordt
geen gebruik gemaakt van kussentjes. Er wordt maximaal één knuffel
meegenomen naar bed.
De hoeslakens zijn passend en worden goed weggestopt.

Kleine Risico’s
Uitbraak (infectie)ziekte door verkeerd of te weinig wassen van slaapzakjes
Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor het wassen en schoonhouden.
Aan ouders wordt gevraagd het slaapzakje wekelijks te wassen op 40 graden
op het langste wasprogramma. Tevens wordt hen gevraagd het slaapzakje te
vervangen als het te klein is geworden en als het stuk is.
Sgooiers heeft een aantal reserve slaapzakjes voor het geval ouders
vergeten zijn om een slaapzakje mee te brengen en/of er een ongelukje
plaats vindt. Deze reserveslaapzakjes worden na iedere slaapbeurt
gewassen.

Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Grote risico’s
Verstikking door te Controleer regelmatig slapende kinderen: minimaal om de 20
weinig toezicht
minuten.
Verstikking door
koorden

Kinderen nemen geen spenenkoorden en knuffels met koorden
van 10 cm of langer mee naar bed.

Klein risico’s
Letsel door het
•
binnen krijgen van
poppenvulling

Controleer de knuffel /pop voor het mee naar bed gaat.

Gedragsafspraken met kinderen
- Je mag één knuffel uitkiezen om mee naar bed te nemen.
- Als er kinderen slapen in de apenjungel mag je er niet spelen.
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Keuken
De keuken van Sgooiers wordt gedeeld met de tennisvereniging en is middels een
solide, zware deur ontoegankelijk voor de kinderen.
Met de kinderen zijn hier gedragsafspraken over gemaakt.
De leden van de tennisvereniging zien ook toe op afwezigheid van kinderen.
Om alle leden van de tennisvereniging hieraan te herinneren en eventueel nieuwe
leden te informeren, is er een geplastificeerde herinnering in de keuken
opgehangen.
Kinderen bevinden zich nooit zonder direct toezicht van de beroepskracht in de hal.
De toegang tot de hal is geblokkerd door een deur. Deze deur is dicht (op last van
de brandweer niet op slot).
De beroepskrachten van Sgooiers maken gebruik van de keuken om de warme
lunch te bereiden.
Als een van de beroepskrachten de lunch gaat bereiden zorgt hij/zij er voor dat hij/
zij de mobiele telefoon of de babyfoon met camera meeneemt.
Met de mobiele telefoon wordt via Facetime contact met de mobiele telefoon of de
iPad op de groep gemaakt.
Op deze manier kan de beroepskracht in de keuken (ook met vieze handen) direct
contact met de groep houden en is direct op de hoogte van een calamiteit.
Tevens is de beroepskracht in de keuken direct benaderbaar/oproepbaar als een
kind gebruik wil maken van het toilet.
Bijkomend voordeel is dat er op deze manier vier ogen aanwezig zijn.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
7. Voedsel bewaren en opslaan
8. Voedsel inkopen en bestellen
9. Bedrijfshygiëne in de keuken
10. Bewaarwijzer
11. Keukenafspraken
12. Kruisbesmetting voorkomen
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Grote risico’s
Verbranding, vergiftiging, snijwonden
De keuken is niet bereikbaar voor de peuters doordat de deur in ruimte B 		
dicht zit. In de ruimte voor de keuken zijn de kinderen nooit alleen, altijd
onder toezicht.
Het personeel heeft de keukendeur eigenlijk altijd openstaan zodat ze met
volle handen naar binnen kunnen. Hierdoor is het niet mogelijk voor peuters
om in de keuken te komen en zijn de chemische stoffen, de oven, het
snijapparaat, messen, het koffiezetapparaat, de waterkoker, het gaststel etc.
buiten het bereik van hen.
		

Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Klein risico’s
Voedselvergiftiging •
•
•
•

Werk volgens het protocollen: ‘kruisbesmetting voorkomen’,
‘bedrijfshygiëne in de keuken’, ‘bereiden van voedsel’,
‘bewaren van voedsel’, ‘ontdooien en verhitten’.
Resten worden direct weggegooid en nimmer bewaard of
opnieuw verwarmd.
Controleer voor gebruik altijd de houdbaarheidsdatum en
verpakking. Producten over de datum en/of met kappote
verpakking weggooien.
Bij zichtbare verontreiniging en minimaal elk dagdeel wordt
een schone handdoek, theedoek en vaatdoek gebruikt.
Sgooiers gebruikt apart keukentextiel dat bewaard wordt in
het kantoor op de groepsruimte. Textiel wordt op minimaal
40 graden gewassen op het langste programma.

Gedragsafspraken met kinderen
Letsel
- De keuken is niet voor kinderen.
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Het kantoor
nrichting

Het kantoor is middels een bar afgescheiden van groepsruimte A.
Middels een veiligheidshekje is het kantoor ontoegankelijk voor peuters vanuit
groepsruimte B.

23

Grote risico’s
Verbranding (aan waterkoker, koffiezetapparaat, tostiapparaat etc)
Het koffiezetapparaat, melkschuimer, waterkoker , inductieplaat en
tosti-apparaat staan op een hoogte waar de kinderen niet bij kunnen.
Snijden aan scherpe voorwerpen
Scherpe voorwerpen zoals messen en blikopeners staan te allen tijde hoog
opgeborgen of in lades waar een kinderslot op zit. Als de la niet in gebruik
is wordt deze direct gesloten.

Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Klein risico’s
Verbranding

•
•

Vergiftiging

•

Controleer of hete (vloeibare) aparaten achter op de keuken
staan. Zo niet: wegzetten.
Zet aparaten die heet kunnen worden (bijv. tosti-apparaat)
zo ver mogelijk op het aanrechtblad. Maak voldoende
ruimte tijdens het gebruik zodat je niets verbrandt.
Chemische producten direct in het hoge kastje
terugzetten.

Voedselvergiftiging •

Protocollen uit de keuken zijn ook in het kantoor van
toepassing. Textiel wordt hetzelfde behandeld als in de keuken.

•
(Onbedoeld)
verspreiden van
persoonsgegevens

De laptop bevindt zich op het keukenblad in de hoek met
het scherm naar de binnenkant van het kantoor gedraaid.
Op deze manier is het scherm niet zichtbaar voor mensen
die zich in ruimte A of B bevinden.

Vergiftiging door
•
gebruik deoderant

Deoderant buiten het bereik van kinderen bewaren.
Spuitdeo opdoen in de toiletruimte of buiten.

Verbranding

•

Lucifers en aanstekers altijd buiten bereik van de peuters
opbergen. Nooit op de bar leggen.

Verstikking kleine
voorwerpen

•

Een persoonlijke tas opbergen buiten het bereik van de
peuters.

Verbranding

•

Nooit spullen op de kookplaten leggen (deze kunnen
mogelijk nog heet zijn)

Gedragsafspraken met kinderen
- Zonder toestemming mag je niet in het kantoor.
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Entree

nrichting

De ruimtes van de Sgooiers bevinden zich aan de rechterzijde voor in het pand.
Hierdoor hoeven de peuters en hun ouders/verzorgers maar een klein stukje
(circa 5 meter) het pand in te lopen om op de plaats van bestemming aan te komen.

Groot risico
Verkeersongeluk door het verlaten van de school
De buitendeur is niet direct toegankelijk voor de peuters omdat de
klink van de deur omhoog staat.
Peuters bevinden zich enkel onder direct toezicht in de gang: Bij het halen en
brengen onder toezicht van de ouders/verzorgers, tijdens de opvang onder
toezicht van de beroepskrachten.

Kleine risico’s
Vermissing of letsel door het betreden van de overige ruimte van de
tennisvereniging
De toegang van het overige gedeelte van de tennisvereniging wordt
geblokkeerd door twee deuren die middels een dwarsbalk niet opengemaakt
kunnen worden in de perdiode dat de tennisvereniging gesloten is. De hal 		
wordt niet als speelplek ingezet.

Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Klein risico’s
Struikelen

•

Controleer of jassen, tassen en schoenen niet in de hal
slingeren, anders even opruimen.

Gedragsafspraken met kinderen
Vermissing
- De hal is geen speelplek en we komen niet in de kantine.
Uitglijden of struikelen in de entree en gang
- We houden de hal netjes.
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Toiletten en verschoonplek
De toiletruimte wordt gedeeld met de tennisvereniging.
Voor gebruik wordt het toilet door de beroepskracht schoongemaakt.
De commode bevindt zich in de hal naast de toiletruimte.
Leden van de tennisvereniging kunnen passeren.
Dit heeft als voordeel dat het vierogenprincipe ten volle wordt uitgevoerd.
Daarnaast is er een camera geplaatst in de gang van de toiletten en naar de
verschoningsruimte toe. De barmedewerker heeft hier toezicht op.
Tevens is er in groepsruimte B een kindertoilet. Deze is afgescheiden met een
geïmpregneerd gordijn. Zo hebben de kinderen privacy. Het kindertoilet wordt
geneutraliseerd door een schijf met zuiveringszout.

Protocollen en bijlage bij dit hoofdstuk:
13. Toiletgebruik
14. Handenwassen (kinderversie)
15. Verschonen
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Grote risico’s
Uitbraak infectieziekte door vieze handen
De wasbakken in de toiletten zijn voorzien van stromend water, een
zeepdispenser en een rolhanddoek. Ze zijn voor kinderen bereikbaar middels
een opstapje. Naast de commode bevindt zich direct een wasbak.
Seksueel overschrijdend gedrag
Leden van de tennisvereniging kunnen passeren en hebben hiermee zicht 		
op de handelingen van de beroepskracht. De toilet in groepsruimte B is zicht
baar voor mensen op de groep.

Kleine risico’s
Uitbraak (infectie)ziekte door te weinig toezicht
Kinderen gaan altijd onder toezicht van een beroepskracht naar de
toiletruimte. Kinderen die competent genoeg zijn om zelf naar het toilet te 		
gaan (peuters die al enige tijd zindelijk zijn) mogen zelf naar het toilet 		
gaan. De beroepskracht staat in de gang met de deur open zodat ze contact
houdt met het kind op de wc (die de toiletdeur dicht heeft maar niet op slot)
en de kinderen die wachten in de gang. De deur wordt opengehouden d.m.v.
een deurstopper. Uiteraard houdt de beroepskracht het kind in de gaten
door af en toe te vragen hoe het gaat. Door de kinderen zelf naar het toilet te
laten gaan en hun het vertrouwen te geven groeit het zelfvertrouwen tevens
toont het respect voor de privacy.
Verwondingen door minder toezicht op de groep tijdens verschonen
De commode bevindt zich naast de toiletruimte.
De beroepskracht dient voor de verschoning dus altijd de groepsruimte
te verlaten. De beroepskrachten overleggen van te voren als één van de twee
een kind gaat verschonen zodat de andere beroepskracht bewust is dat hij/zij
toezicht op de groep dient te houden en de groepsruimte niet kan verlaten.
Kind raakt opgesloten in toilet
De deuren zijn van buitenaf open te maken.
Uitbraak (infectie)ziekte door verontreinigde commode door gebruik van derde
Bij de commode hangt een geplastificeerde informatietekst voor leden dat
de commode voor gebruik van Sgooiers en niet voor leden van de tennisvereniging is. Desalniettemin inpecteert de beroepskracht voor iedere
verschoonbeurt de staat van de commode en maakt het verschoonkussen
schoon met het daarvoor gemaakte schoonmaakmiddel en een papieren 		
doek.
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Grote risico’s
Seksueel overschrijdend gedrag

•

Bij het schoonmaken van de billen van het kind laat je de
toiletdeur open, deze wordt nooit op slot gedraaid.

Kind valt van de
commode

•

Blijft te allen tijde bij de commode als er een kind op ligt en
houd contact met de peuter, minimaal met één hand.

Oplopen of door•
geven van HIV of
andere ziekte door
in contact te komen met bloed en
ontlasting

Wij raden aan tijdens de verzorging handschoentjes die
aan de NEN normen voldoen te dragen. Dit is geen verplichting.

Klein risico’s
Uitbraak infectieziekte door vieze
handen.

•
•

Uitbraak infectieziekte door vies
toilet

•

Toilet reinigen volgens het schoonmaakrooster én voor
ieder gebruik. Bij viezigheid direct schoon maken.

Uitbraak infectieziekte door vieze
luier

•

gooi vuile luiers direct weg in de daarvoor bestemde
afsluitbare vuilnisbak. Deze wordt dagelijks geleegd.

Uitbraak infectieziekte door vies
verschoningskussen

•

Na iedere verschoningsbeurt het verschoonkussen 		
met het daarvoor bestemde schoonmaakmiddel reinigen.
Na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel na
reinigen ook desinfecteren.

•

•

Reinig je handen volgens het protocol ‘Handen wassen’.
Controleer of kinderen het volgens hun eigen protocol ook
doen. Zo niet leer je hen het individueel of in de groep.
Indien nodig is er een wc-brilverkleiner beschikbaar.

Gedragsafspraken met kinderen
Uitbraak (infectie) ziekte door contact met urine of ontlasting
- Wij zitten als we plassen, ook de jongens.
- Eén kind tegeijkertijd in de wc
- De wc is geen speelplek.
- We nemen geen speelgoed de wc in
- Vraag om hulp als het niet lukt
- Was je handen hetzelfde als ‘Ella’
Vallen
- Klim pas het trappetje op als het mag.
Vermissing
- Kinderen die moeten wachten, zitten op de grond en mogen een
boekje
- lezen uit de boekentas.
- We lopen met z’n allen weer terug naar de groepsruimtes.
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De buitenruimte
De rechthoekige, overzichtelijke buitenruimte is omhekt.
In de periode dat de tennisvereniging open is voor haar leden kan de ruimte
verkleind worden waardoor leden en kinderen zich separaat van elkaar bevinden.
De buitenruimte is goed zichtbaar middels grote ramen vanuit groepsruimte A.
Daarnaast is er camerabewaking.
De pandeigenaar kan vanaf de receptie de buitenruimte zien.
Dit beeld wordt tevens opgenomen.
De fietsenstalling en vuiniscontainers bevinden zich elders.
Tijdens het buitenspelen houden de beroepskrachten scherp toezicht en laten kinderen niet alleen. De dagelijkse routine is opgenomen in de protocollen:
‘buitenspelen’, ‘zandbak’ en ‘hitte’.
Algemene afspraken:
1. De beroepskrachten hebben altijd een mobiele telefoon bij zich die aanstaat en
opgeladen is. Op deze manier kunnen zij, indien nodig altijd alarm slaan.
2. De beroepskrachten streven ernaar altijd gezamenlijk binnen of buiten te zijn.
Echter bij een calamiteit of als de situatie het toe laat kan hiervan worden
afgeweken ten behoeve van de veiligheid en persoonlijke / sociale ontwikkeling.
3. Het klaar maken van de kinderen om naar buiten te gaan gebeurt middels een
vast ritueel. Dit gebeurt vanuit de kring waarbij beroepskrachten de kinderen
sturen en controleren.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
16. Protocol afval
17. Preventie zonverbranding
18. Insmeer instructie verschillende huidtypen
19. Zandbak
20. Buiten materialen
21. Protocol kinderen en de zon (bevat ophangprotocollen)
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Grote risico’s
Vermissing door toegang hebben tot de openbare weg
Er is een afsluitbaar hek, hoger dan 120 cm.
Deze wordt tijdens het buitenspelen altijd gesloten.
Tussen het hek en de tegels op de grond en het hek en de stenen ombouw zit
minder dan 10 cm ruimte waardoor een peuter onmogelijk onder het hek kan
doorkruipen.
De spijlafstand van de hekken is maximaal 10 cm, daarnaast zijn er ook
horizontale spijlen waardoor er in geen geval een hoofd tussen gestoken
kan worden.
Kleine risico’s
Vergiftiging door giftige planten/bloemen
In de buitenruimte staan geen giftige planten, bomen of struiken.
De pandeigenaar ziet toe op afwezigheid van onkruid en giftig flora.
Minimaal één keer per kwartaal wordt dit ook door Paul gecontroleerd.		
Indien nodig wordt direct na controle een plan van aanpak opgesteld.
Vermissing door te weinig overzicht
Het plein heeft de vorm van een rechthoek en is zeer overzichtelijk.
Het gehele plein is in één oogopslag te overzien.
Uitbraak infectieziekte door vies speelgoed dat aangetast is door het weer
Het speelgoed wordt bewaard in een verrijdbare opbergkist. De opbergkist
staat buiten op een vaste plek. Kinderen mogen er wat uithalen als de
deksel er af is.
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Grote risico’s
Vermissing en
verkeersongeluk

•
•
•
•
•

Controleer zeer scherp of kinderen niet over het hek
klimmen.
Leer kinderen (uitleg en oefenen) dat ze nooit over de witte
steep mogen stappen).
Indien een kind vermist wordt gaat het protocol ‘vermissing
in werking’.
Zet het ‘verkeersmaatje’ dagelijks buiten en haal hem aan
het eind van de dag weer binnen.
Regelmatig controleren of het hek gesloten is.

Klein risico’s
Uitglijden,
vergiftiging en
verstikking

•

Insectenbeten of
-steken

•
•
•

Kinderen controleren: schoon naar buiten
Voedsel (vooral zoet!) alleen afgedekt naar buiten
Insectenspuit meenemen of op een plek die snel te bereiken
is.

Verdrinking

•

Gebruik geen zwembadjes, waterspelletjes kunnen wel.

Legionella

•
•

Stilstaand water meteen na het spel weggooien.
Let er scherp op dat kinderen nooit drinken van stilstaand
water.

Stuikelen, botsen,
vallen

•
•

Zorg voor een beperking in buitenspeelmaterialen
Ruim tussendoor (samen met de kinderen) op.

Onderkoeling

•

Controleer of ieder kind (op juiste wijze) buitenkleding aan
heeft (getrokken). Biedt zo nodig hulp. Heeft een kind geen
passende buitenkleding mee blijft het binnen. Ouders
worden gevraagd voor passende kleding te zorgen.
Pas de buitenspeeltijd aan indien nodig.

•

•
Verhitting

•
•
•
•
•

Controleer voor het naar buiten gaan de buitenruimte:
vuilnis zelf verwijderen. Blaadjes verwijderen, eventueel met
de kinderen samen.
Gebruik geen giftig stoepkrijt (verpakking controleren)

Werk bij warm weer volgens het protocol ‘kinderen in de zon’
en plaats parasols om extra schaduwplekken te
creëren.
Vraag aan ouders van kinderen met erg weinig haar om een
zonnehoedje mee te geven.
Smeer kinderen in met zonnebrandmiddel met minimaal
factor 30. Herhaal iedere keer dat de kinderen naar buiten
gaan.
Bied voldoende vocht (liefst water) aan om uitdroging te
voorkomen.
Pas de buitenspeeltijd aan indien nodig.
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Sociale
onzekerheid

•

Loop even naar voorbijgangers / sporters toe als deze de
kinderen over het hek aanspreekt om de situatie in te schatten.

Vallen/ uitglijden
door gladheid

•
•

Strooi bij gladheid voor vrieskou zand, zout of pekel.
Zet erg gladde plekken af.

Uitbraak infectieziekte door vieze
handen

•

Controleer de handhygiëne na het buitenspelen. Eventueel
individuele of groepsinstructie geven.
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Gedragsafspraken met kinderen
Verwonding aan speelgoed dat stuk is doordat het niet geschikt is om buiten mee
te spelen
- Binnenspeelgoed: binnen. Buitenspeelgoed: buiten.
Letsel door zon-verbranding
- Als de zon schijnt mag je een hoedje meenemen!
Vermissing door klimmen over het hek
- Het hek is geen speelplek en niet om over heen te klimmen.
- Nooit over de witte streep stappen!
- Hek open? Even tegen de begeleider zeggen, nooit zelf door het hek gaan.
Verstikking door beknelling in springtouw
- Een springtouw is geen paardenleidsel.
Vergiftiging of ziekte door het binnenkrijgen van vervuild water
- Drinken uit de kraan, niet uit een plas of emmer.
Ziekte door het eten van blaadjes
- Eten krijg je van Ellen, niet uit de natuur.
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Speelgoed/speelmaterialen
We hebben speelgoed bewust niet opgenomen onder het kopje ‘speelruimte’ omdat
dit onderwerp extra nadruk behoeft.
Wij gebruiken de term speelgoed. Hier vallen ook ontwikkelingsmaterialen onder.
Daarnaast is door het gezamenlijk gebruik van speelgoed een grote kans op
overdracht van ziektekiemen.
Een kind stopt het speelmateriaal in de mond of niest er per ongeluk op.
Om deze reden is het ook van groot belang dat speelgoed op de juiste manier,
structureel en bij zichtbare verontreiniging wordt gereinigd. Hiervoor is een schoonmaakrooster opgesteld.
Bij de aanschaf van speelgoed wordt er bijvoorkeur speelgoed met verzonken 		
schroeven aangeschaft.

Protocollen en bijlage bij dit hoofdstuk:
22. Verzorging speelgoed
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Grote risico’s
Stikken

•
•

Speelgoed met kleine (losse) materialen niet aanbieden
(van te voren controleren).
Spelen met kralen of kleine materialen enkel onder direct
toezicht.

Klein risico’s
Letsel door
verkeerd gebruik

•

Controleer of het kind het materiaal op veilige manier
gebruikt, indien nodig instructie geven.

Uitbraak infectie
door vies speelgoed

•
•

Speelmaterialen reinigen volgens het schoonmaakrooster.
Knuffels wassen op 40 graden op het langste programma

Struikelen

•

Betrek kinderen bij de zorg van de omgeving door regelmatig samen op te ruimen.

Snijden,
beknelling,
splinters

•

Controleer nieuw speelgoed altijd uitgebreid voor het aan
te bieden aan de kinderen.
Controleer de informatie op of in de verpakking van het
speelgoed voor het aan te bieden aan de kinderen.
Aanwezig speelgoed dagelijks controleren op dat het niet
stuk is.

•
•

Vergiftiging

•

Creatief werk (knutsels) dat moet drogen bewaren buiten het
bereik van kinderen.

Gedragsafspraken met kinderen
Vergiftiging door aanraken nat schilderwerk
- Knutselen doen we aan tafel.
- Kwasten zijn niet om aan te likken.
- Verf, pennen, stiften en lijm zijn niet om te eten.
Letsel door kleine voorwerpen in de neus te stoppen
- Je neus is geen plaats om iets in te bewaren.
Letsel door vallen over rondslingerend speelgoed
- Eerst opruimen dan met iets anders spelen.
Letsel doordat speelmaterialen tegen een kind worden aangegooid
- Speelgoed is niet om mee te gooien.
Letsel door van hoogte vallende blokken
- Je mag een toren bouwen zo hoog als jezelf.
Letsel door stuk speelmateriaal
- Geef stuk speelgoed aan Ellen.
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Maaltijdbeleving
Rond 12:00 uur krijgen de kinderen een (warme of koude) broodmaaltijd geserveerd
met melk of water. Voorbeelden hiervan zijn een tosti of ei op brood.
Om 17:00 uur krijgen de kinderen een warme maaltijd.
Voorbeelden hiervan zijn groentenfietjes uit de oven, vissticks, macaroni met
saus en vlees, aardappeltjes met groente en vlees, stampot etc.
Sgooiers speelt bij de keuze in op de dieetwensen van de kinderen en ouders.
Deze worden tijdens de intake geïnventariseerd.
De maaltijden worden bereid door de beroepskrachten van Sgooiers.
Voorbeelden van tussendoortjes zijn rauwkost, fruit, rijstenwafels, crackers.
Tussendoortjes worden op vaste momenten genuttigd: tussen 9:30 -10:00 uur en om
circa 15:00 uur.
Tussendoortjes worden gewijzigd (verminderd of vermeerderd qua hoeveelheid en
extra voedingsmomenten) als de behoefte van de groep of het individuele kind
hierom vraagt.
Kinderen kunnen onbeperkt water drinken. Zij kunnen zelf water tappen uit het
kraantje op kindhoogte in groepsruimte B of vragen aan de beroepskracht om het
in te schenken.
Het eten verloopt via een vast ritueel. Vooraf wordt er smakelijk eten gewenst. Na
het eten zet de beroepskracht een bak met natte washandjes
op tafel. De kinderen maken als gezamelijke activiteit zo veel mogelijk zelfstandig
hun mond schoon.De beroepskracht ziet er op toe dat dit op juiste wijze gebeurt en
helpt indien nodig.
Na gebruik van de woshandjes leggen de kinderen de washandjes terug in de bak.
De washandjes worden gewassen op 40 graden op het langste wasprogramma.
Ouders worden gevraagd zich te houden aan het traktatiebeleid dat in de ouderhandreiking ‘traktaties’ staat vermeld.

Protocollen en bijlage bij dit hoofdstuk:
23. Ouderhandreiking ‘traktaties’
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Grote risico’s
Kind stikt of raakt •
bewusteloos door
het eten van voedsel waar hij of zij
allergisch voor is.

Informatie betreffende allergiën is te vinden in de groepsmap. Tevens staat hier benoemd wat toe doen als het kind
de stof toch binnnenkrijgt / er mee in aanraking komt.

Stikken

Zie er op toe dat eten een op zich zelf staande activiteit is
waarbij gezeten wordt aan tafel.
Zie er op toe dat er geen klein hard voedsel (bijvoorbeeld
een lolly of harde snoepjes, noten) worden gegeten of
uitgedeeld.

•
•

Klein risico’s
Uitbraak infectie
•
door vieze handen
of mond

Zie er op toe dat kinderen hun handen wassen (op dezelfde
manier als Ella) voor het eten.

Uitbraak infectie
•
door vieze tafel en •
eetgerei

Maak de tafel en het eetgerei na ieder eetmoment schoon.
Zie er op toe dat een ziek kind enkel zijn eigen bord, beker
en bestek gebruikt. Houd dit besmette eetgerei gescheiden
tijdens de afwas en reinig extra grondig.

Letsel doordat
kind warme drank
over zich heen
trekt.

•

Gebruik geen tafelkleed

Vallen

•

Geef bewegelijke kinderen een stoel met leuning en plaats
ze naast een beroepskracht of aan het uiteinde van de
tafel.
Kinderen met erg grote bewegingsbehoefte kun je tussendoor vragen een klusje uit te voeren. Bijvoorbeeld iets
halen. Hierdoor wordt de spanningsboog doorbroken.

•

Voedselvergiftiging •

Controleer voor het aanbieden altijd het fruit: is het niet
verrot?

Gedragsafspraken met kinderen
Stikken
- TIjdens het eten zitten wij aan tafel.
(Infectie) ziekte door inname ziektekiemen en vuil door vieze handen
- Voor en na het eten wassen wij onze handen, net zoals Ella.
Stikken
- We proppen niet.
(Infectie) ziekte door het gebruiken van elkaars bestek/ beker / bord
- We gebruiken ons eigen bord, beker en bestek.
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Persoonlijke hygiëne en kleding kind
Handen wassen van de kinderen
Beroepskrachten stimuleren de kinderen handen te wassen op vast momenten en
helpen met de uitvoering. Hierdoor wordt het bewustzijn van hygiëne bij kinderen
gecreëerd. Er wordt handen gewassen bij: zichtbaar vuil, na ieder toiletbezoek, na het hoesten of niezen of het snuiten van de neus, na het buitenspelen/
het spelen in een zandbak, na contact met vuil textiel, afval of de afvalbak, na
contact met lichaamsvocht, na het knutselen, na aanraking van besmet of rauw
voedsel, na contact met dieren, voor het eten of voor het aanraken van voedsel. Bij
zieke kinderen wordt hier extra aandacht aanbesteed.
Tijdens het hoesten en niezen worden er ziekteverwekkers verspreid. Deze ziekteverwekkers komen in de lucht en kunnen mensen ziek maken. Beroepskrachten zien
erop toe dat kinderen hoesten of niezen in de elleboogholte. Zo wordt voorkomen
dat de ziekteverwekker in de lucht komen. Het kinderprotocol dat kinderen de gewenste handeling laat zien hangt in groepsruimte B.
Het gebruik van fopspenen wordt niet gestimuleerd. Fopspenen worden alleen
gebruikt bij slapen, hevig verdriet of ‘niet lekker voelen’. Ouders zijn zelf
verantwoordelijk voor het uitkoken en controleren op kwaliteit. Spenen worden in
een spenenbakje bewaard. Aan ouders wordt gevraagd om het spenenbakje schoon
te houden. De fopspenen en spenenbakjes worden regelmatig gecontroleerd door
Sgooiers.
Ouders wordt gevraagd:
- oorbelletjes, haarspeldjes, armbandjes/kettingen met kleine kraaltjes (die
makkelijk stuk getrokken kunnen worden) niet te dragen naar Sgooiers.
- te controleren op kleine voorwerpen zoals schroefjes, spijkers, kindersurprise
speeltjes, kraaltjes, steentjes etc.)
- om kinderen geen kleding met lange koordjes en sieraden aan te trekken. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan bretels.
- (rug)zakken en de tassen goed te controleren. Eventuele medicijnen dienen direct
aan de beroepskracht te worden overhandigd.
- scherp toezicht te houden op eigen tas en deze gesloten te houden.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
24. Handen wassen
25. Nies- en hoestprotocol
26. Gebruik fopspeen
27. Ouderhandreiking fopspeen
28. Huisregels Sgooiers
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Groot risicio
Stikken

•
•

Assesoires die bestaan uit kleine kraaltjes opruimen.
Zie er op toe dat kinderen geen spullen uit de tas van de
ouders halen.

Uitbraak infectie
door vieze
zakdoek

•

Zie er op toe dat kinderen enkel hun neus snuiten in
papieren zokdoekjes. En deze weggooien in de daartoe
bestemde vuilnisbak (met deksel).

Uitbraak infectie
door verkeerd
gebruik fopspeen

•
•

Ruim losliggende spenen direct op.
Controleer de speen voor gebruik altijd op deugdelijkheid.
Spenen die stuk zijn of een scheur bevatten worden niet
aan kinderen gegeven. Vraag ouders in dat geval om een
nieuw exemplaar.

Haken

•

Accessoires waaraan kinderen kunnen blijven hangen
verwijderen.

Klein risico’s

Gedragsafspraken met kinderen
Uitbraak (infectie)ziekten door verontreinigde handen van kinderen
- Was je handen net als Ella.
Uitbraak (infectie)ziekten door niezen en hoesten
- Nies net als Ella.
Uitbraak (infectie)ziekten door verontreinigde zakdoek
- Gooi zakdoekjes meteen weg.
Stikgevaar door kleine voorwerpen in zakken van kind
- Kleine spulletjes horen niet op Sgooiers.
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Persoonlijke hygiëne en kleding leidsters
Een van de meest voorkomende manieren waarop ziekteverwekkers worden
verspreid, is via de handen. Door een goede handhygiëne wordt overdracht van
ziektekiemen beperkt.
De afspraken zijn vastgelegd in het protocol ‘handhygiëne voor beroepskrachten’.
Beroepskrachten wassen hun handen: bij zichtbare verontreiniging van de handen,
voor het aanraken of bereiden van voedsel, voor het eten of helpen met eten, voor
wondverzorging, voor het aanbrengen van zalf of crème, na hoesten, niezen en
snuiten, na toiletgebruik, na het verschonen van een kind, na het afvegen van de
billen van een kind, na het buitenspelen, na het schoonmaken, na contact met
lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed, na
contact met vuile was of afval. Zieke beroepskrachten besteden extra aandacht
aan een goede handhygiëne.
Beroepskrachten hoesten of niezen in de elleboogholte. Zo wordt voorkomen dat
de ziekteverwekkers in de lucht komen. De neus wordt enkel in een papieren zakdoek gesnoten en direct weggegooid. Pm’er bekleden hiermee een voorbeeldfunctie.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
29. Handhygiëne beroepskrachten
30. Persoonlijke hygiëne beroepskrachten
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Uitstapjes
Regelmatig maken de beroepskrachten van Sgooiers uitstapjes met de kinderen.
Dit kunnen kleine uitstapjes zijn zoals bijvoorbeeld een wandeling rondom het
gebouw, samen een boodschap doen, een bezoek aan de kinderboerderij etc.
Maar ook grote uitstapjes komen voor. Bijvoorbeeld een bezoek aan de dierentuin.
Over het plannen van grotere uitstapjes (die niet lopend ondernomen kunnen
worden) wordt de directie altijd geïnformeerd. Op deze manier kunnen zij vooraf
toestemming geven.
Kinderen gaan enkel mee op een klein en/of groot uitstapje indien hier vooraf en
schriftelijk toestemming voor is gegeven door de ouders/verzorgers. De beslissing
om toestemming te geven voor kleine uitstapjes maken de ouders tijdens het
intakegesprek door het ondertekenen van het toestemmingsformulier ‘kleine’
uitstapjes en ‘vervoer’. Per ‘groot’ uitstapje wordt door de ouders een toestemmingsformulier getekend. De beroepskrachten controleren ruim voordat zij op pad gaan
of de toestemming van alle kinderen inderdaad aanwezig is. Zo niet, kan het kind
niet mee en worden ouders hierover geïnformeerd.
Van tevoren wordt een lijst met aanwezige kinderen opgesteld. Ook bij kleine uitstapjes. Achter elk kind wordt de verantwoordelijke beroepskracht (de mentor)
genoteerd. Deze wordt gekopieerd en wordt meegenomen.
Om zo veel mogelijk duidelijkheid voor de kinderen te scheppen wordt er gewerkt
middels een vaste routine. Zo wordt er voor aanvang van het uitstapje krijgt ieder
kind een sticker/bandje voorzien van het logo van Sgooiers en het mobiele nummer.
Deze staat beschreven in het protocol ‘uitstapjes’.
Tijdens het lopen, wandelen de peuters aan de hand van een evacuatietouw of
hand aan hand. Op deze manier wordt er een overzichtelijke rij van twee kinderen
naast elkaar gecreëerd waardoor de PM’er makkelijk overzicht houdt en kan tellen.
Eenmaal op bestemming spreken leidsters een ‘meetingpoint’ af. Hierin worden
eventueel aanwezige andere volwassenen (bijvoorbeeld een helpende ouder of
stagiair) betrokken. Een volwassene anders dan de beroepskracht wordt in geen
geval alleen met de kinderen gelaten. Zij kunnen slechts ondersteunende taken
verrichten.

Protocollen en bijlagen bij dit hoofdstuk:
31. Uitstapjes
32. Uitstapjestas
33. Omgang met dieren
34. vermissing kind tijdens uitstapje
35. Toestemmingsformulier voor ouders participatie groot uitstapje
36. Gegevens bij calamiteiten
37. Invullijst: Kind- verantwoordelijke beroepskracht tijdens uitstapjes
38. Toestemmingsformulier ‘kleine’ uitstapjes
39. Toestemmingsformulier ‘vervoer
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Dagelijkse routine en afspraken van en met de beroepskracht
Groot risicio
Te laat opmerken
vermissing door
onvoldoende
tellen

Tel de kinderen:
• voor het begin en einde van het uitstapje (op de opvang
locatie)
• voor en na elke wijziging/activiteit. (Bijvoorbeeld bij het inen uitstappen in een auto, voor en na de lunch.)
• Om de 15 minuten
• Als de situatie daar om vraagt.

Klein risico’s
Verergering
situatie door het
missen van
middelen en
informatie

•
•

Neem de ‘uitjestas’ mee als je een uitstapje maakt.
Controleer ruim van te voren of de inhoud compleet is. De
inhoud staat vernoemd in het protocol: ‘uitjestas’.

Uitstapjestas

Voldoende eten
en drinken voor
de kinderen
(en jezelf).

Kind informatie
Allergiën, & noodnummers

Voldoende
geld

Protocol uitstapjes
reservekleding

Beleid vermissing kinderen

Presentielijst
naam kind

toilet
papier
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Omgaan met calamiteiten
Omdat een calamiteit vaak een urgent karakter heeft geven wij de voorkeur aan
protocollen die in één oogopslag de wijze van handelen duiden en op logische
plekken in de locatie hangen. In deze zin heeft het overtypen van de inhoud in dit
plan geen toegevoegde waarde en volstaan wij met het opnemen van de
protocollen in dit plan.
Ter bevordering van de leesbaarheid hebben wij ze opgenomen als bijlagen.

Overzicht Protocollen
Protocollen omtrent fysieke veiligheid primair bedoeld voor beroepskrachten.
Protocollen omtrent calamiteit zijn herkenbaar aan de rode titelbalk.
Bijlage

Protocol

40

Wat te doen bij een calamiteit?

41

Wat te doen bij brand?

42

Insecten beten en steken

43

Tekenbeet

44

Calamiteiten door storing in apparaten

45

Kind bewusteloos

46

Kind zoek tijdens een uitstapje

47

Kind wel op de lijst, niet gebracht

48

Wat te doen als een kind onrechtmatig wordt opgeeist

49

Handelen bij open wonden ( van kinderen)

50

Wat te doen als een kind niet wordt opgehaald?

51

Handelen bij inbraak, overval of ongewenste indringers

52

Sociale kaart ingevuld
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Achterwachtregeling
Een achterwacht is iemand die bij een calamiteit binnen een kwartier op de locatie
aanwezig kan zijn om hulp te verlenen. Onze achterwachten zijn:
Naam

afstand tot de locatie

Beschikbare dagen

Paul van Latum

0 km

ma t/m vrij

Paul Ouwerkerk

wisselend maar binnen 15
aanwezig

ma t/m vrij

Barmedewerkers
van de tennisvereniging

0 km

ma t/m vrij

Medewerkers
zwembad

0 km

ma t/m vrij

Medewerkers
Family Fitness

0 km

ma t/m vrij

Beroepskracht- kind ratio en afwijkingen
Volgens de Wet Kinderopvang, mogen de pedagogisch medewerkers voor een
maximale hoeveelheid kinderen tegelijkertijd zorgen. Deze beroepskracht-kind
ratio (BKR) is vastgelegd in overleg met de Brancheorganisatie Kinderopvang en de
belangenvereniging van ouders; BOinK. De ratio wordt dagelijks gehanteerd. Als
hulpmiddel hierbij hanteren wij het rekeninstrument van de ministerie van ZSW, dat
beschikbaar is op http://1ratio.nl .
Bij een groep met gemengde leeftijden van 2-4 jaar geldt dat één pedagogisch
medewerker maximaal 8 kinderen tegelijkertijd mag opvangen. Twee pedagogisch
medewerkers mogen samen 16 kinderen tegelijkertijd opvangen.
De berekening telt alleen het aantal daadwerkelijk aanwezige kinderen en de leeftijd
per aanwezig kind telt mee in de berekening. Er mag volgens de Wet Kinderopvang
onder bepaalde voorwaarden worden afgeweken van de BKR. De maximale tijdsduur
van de afwijking, mag per dag niet meer dan 3 uur zijn. Dit mag niet 3
aaneengesloten uren zijn.
Bij SGOOIERS kan er in de volgende situaties worden afgeweken van de BKR:
-Wanneer er meer dan 8 kinderen per groep aanwezig zijn in de ochtend, tussen
8-9:30 uur. De tweede pedagogisch medewerker op de groep begint om 9:30, vanaf
dat moment is de BKR regulier.
-Wanneer er meer dan 8 kinderen per groep aanwezig zijn in de middag, na 17 uur.
Vanaf het moment dat er maar 8 kinderen zijn, is de BKR wederom regulier.
-In de lunchpauze van de medewerkers, wanneer er meer dan 8 kinderen wakker
zijn. Deze kinderen spelen dan samen onder toezicht van één pedagogisch medewerker.
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- Tijdens het bereiden van de warme lunch. Dan zullen er meer dan 8 kinderen
spelen onder toezicht van één pedagogisch mederwerker. De andere is in de keuken
wel meteen inzetbaar indien nodig en kijkt mee via de camera.
- Wanneer één van de pedagogisch medewerkers met een aantal kinderen van
het terrein afgaat. ( wandeling, naar speeltuin, boodschappen doen etc)
Tijdens de afwijking van de BKR worden de pedagogisch medewerkers zoveel
mogelijk ondersteund door stagaires en/of extra oproepkrachten.

Kinder-EHBO
Hoe wij ook ons best doen er bestaat altijd een kans op een ongeluk(je). Een deel
van deze ongevallen zijn ongevallen die horen bij het opgroeien, zoals het vallen
met het leren fietsen op een driewieler, of het struikelen over de eigen voeten. Ongeacht de reden van het ongeval, kan het voorkomen dat een kind gewond raakt.
Soms is een kus en een knuffel van de beroepskracht voldoende. Soms is het kind
echter zo gewond geraakt, dat het nodig is dat het kind verdere verzorging krijgt.
Daarom zijn alle beroepskrachten in het bezit van een EHBO-diploma. Deze cursussen zijn opgenomen in ons scholingsplan. De inhoud van de EHBO-doos wordt
jaarlijks gecontroleerd door Paul. De EHBO-kist bevindt zich in het kantoor,
de coldpacks in het kantoor in de koelkast.

AED
Bij de bar van de tennisvereniging van het pand hangt een AED. Deze kan in geval
van nood worden
gebruikt.

Brand
Het brandplan is op de locatie aanwezig en wordt beheerd door de gebouwbeheerder. Iedere ruimte heeft een helder vluchtplan dat direct toegankelijk is.
Er wordt periodiek (onaangekondigd) geoefend. Het initiatief hiervan ligt bij de
gebouwbeheerder.
Kinderen worden geëvacueerd middels het evacuatiekoord. Kinderen zijn hiermee
bekend gemaakt tijdens uitstapjes.
Wij verzamelen bij een vast punt dat is opgenomen in het brandplan.
Telefoonnummers van ouders zijn digitaal beschikbaar.
In geval van calamiteit bellen wij altijd eerst de ouders. Mochten deze niet bereikbaar zijn de noodnummers die geïnventariseerd worden tijdens het intakegesprek.
Mochten deze ook niet bereikbaar zijn de huis- of
tandarts van het kind zelf omdat deze het medisch dossier van het kind heeft en
het kind kent. In geval van een acute calamiteit waarbij directe zorg nodig is wordt
het algemene alarmnummer ingeschakeld en pas daarna de ouder/verzorger.
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Meegeven kinderen aan derden
Aan ouders wordt tijdens de intake en in ouderhandreikingen aangegeven dat
kinderen niet aan onbekende derden worden meegegeven tenzij hier een
uitdrukkelijk, schriftelijk verzoek (bijvoorbeeld middels WhatsApp) van ouders voor
is. Er dient dan een foto van de persoon die het kind komt ophalen te worden
gestuurd/gegeven of een duidelijke beschrijving van deze persoon.

Afwijkende breng- of haalmomenten
Als ouders hun kinder eerder of later willen ophalen dan afgesproken wordt hen
gevraagd dit per email of whatsapp aan te geven.
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Gezondheid: Infectieziekten
Algemeen
Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door verschillende soorten
bacteriën, virussen, parasieten of schimmel, we noemen deze samen
‘ziekteverwekkers’. Sommige zijn onschuldig en zelfs nuttig voor mensen,
maar de meeste kunnen ziekte veroorzaken.
De manieren waarop de infectieziekten zich verspreiden:
•
•
•
•
•
•

Via handen
Via lichaamsvloeistoffen (bloed, speeksel, braaksel, ontlasting etc.)
Via de lucht (druppels door hoesten, huidschilfers of stof)
Via voorwerpen (speelgoed, buitenspeelmaterialen)
Via voedsel en water
Via dieren (huisdieren en insecten)

Protocollen omtrent infectieziekten primair bedoeld voor beroepskrachten.
Herkenbaar aan de rode titelbalk.
Bijlage

Protocol
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Routine handelen bij (infectie)ziekten
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Stroomschema voorbehouden handelingen

55

Stroomschema verstrekken medicatie

Invulformulieren
Bijlage

Formulier
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Protocol: Omgaan met ziekte en medicijnverstrekking op de locatie
(waar overeenkomst toediening geneesmiddel’ toegevoegd is)
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Invulformulier Anafylaxie
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Invulformulier Koortsstuipen

59

Aftekenlijst medicijnverstrekking

Of een besmetting leidt tot infectie, heeft te maken met:
• de hoeveelheid ziekteverwekkers waar iemand mee is besmet;
• hoe gemakkelijk de ziekteverwekkers mensen ziek maakt;
• iemands lichamelijke conditie: de één wordt ziek, de ander voelt zich niet lekker
en de derde heeft nergens last van.
Verspreiding van ziekteverwekkers wordt beperkt door goede hygiëne en een
gezond binnen- en buitenklimaat.
Vandaar dat hier aandacht voor is in dit hoofdstuk.
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Vaste routine bij infectieziekten
Om uniform handelen tussen alle beroepskrachten te bevorderen handelen wij
volgens de volgende procedure omtrent Infectieziekten:
1. Informatie inwinnen
2. Het noteren van data
3. Opzoeken in de Kiddi-app
4. Wijze van handelen bepalen
5. Indien nodig melden bij de GGD
Informatie inwinnen
De beroepskracht wint informatie als het kind wordt ziekgemeld. Beroepskrachten
vragen wat het kind mankeert, of de ziekte bekend is, wat de signalen zijn.
De beroepskracht is zich er van bewust dat een ouder in verband met de
privacywetgeving niet verplicht tot antwoorden is. Als een ouder geen antwoord wil
geven wordt er niet verder gevraagd. Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang
bij Sgooiers pleegt de beroepskracht overleg met de ouder over de mogelijke ziekte.
Noteren van data
De beroepskracht draagt zorg voor een goede vastlegging.
In verband met de AVG let de beroepskracht er op dat zij geen namen of
persoonsgegevens gebruikt.
De beroepskracht noteert:
• De naam van de ziekte (als de beroepskracht twijfelt noteert zij: ‘onbekend’);
• De signalen (waar heeft het kind last van);
• Vanaf wanneer het kind ziek is (datum in vullen);
• Wanneer het kind beter gemeld is (datum invullen);
• Of er kans is op besmettingsgevaar (zeer hoog, hoog, gemiddeld, laag, niet);
• Evt. bijzonderheden.
Opzoeken in de Kiddi-app
Iedere beroepskracht heeft de Kiddi-app van het RIVM gedownload.
Via de Kiddi-app kan de beroepskracht makkelijk informatie over infectieziekten
opzoeken, lezen wanneer er geweerd en gemeld dient te worden.
De rijksoverheid zorgt ervoor dat de informatie up-to-date blijft waardoor het een
betrouwbaardere tool is dan een papieren versie.
Wijze van handelen bepalen
De Kiddi-app geeft advies omtrent het handelen van beroepskrachten rondom de
ziekte. Er kunnen echter omstandigheden zijn om hiervan af te wijken of het
handelen uit te breiden. Bijvoorbeeld door ouders van informatie te voorzien over
de ziekte in de vorm van advies of schriftelijke informatie.
De beslissing om een kind te weren wordt enkel in samenspraak met Ellen gemaakt.
Dit wordt vastgelegd en bewaard in het kinddossier.
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Melden bij de GGD
Er zijn een aantal meldingplichtige ziektes op basis van artikel 26 Wet Publieke
gezondheid. De Kiddi-app verwijst hiernaar indien nodig.
Het melden van een infectieziekte bij de GGD wordt alleen na overleg met Ellen
gedaan.
De beroepskracht houdt er rekening mee dat er, zonder schriftelijke toestemming,
geen persoonsgegevens aan de GGD doorgegeven mogen worden.
Het mag uit overige informatie ook niet blijken om welk kind het gaat.
De meldingplichtige ziekten op een rij:
•
•
•
•
•

Maag-darmproblemen (braken en/of diarree) melden indien meer dan een derde
deel van de kinderen (in een groep) in één week klachten heeft.
Geelzucht melden bij één geval;
Plotseling optredende huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen
binnen twee weken in dezelfde groep;
Schurft melden bij drie of meer mogelijke of bewezen gevallen in dezelfde groep;
Andere ernstige gezondheidsklachten van vermoedelijk infectieuze aard; denk
hierbij aan meerdere gevallen van longontsteking of hersenvliesontsteking in
korte tijd.

Acuut gevaar
Bij acuut gevaar wordt direct medische hulp ingeschakeld via 112.
Denk hierbij aan:
ernstige benauwdheid, bewusteloosheid, koortsstuip, ernstige bloedingen,
mogelijke wiegendood, ernstige ongevallen
Het bijbehorende protocol gaat in werking.

Laten ophalen zieke kinderen
Beroepskrachten kunnen ouders vragen het kind op te halen indien aan één van
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
• Het kind is te ziek om deel te nemen aan de dagindeling: het is te hangerig of te
huilerig;
• De verzorging is zo intensief dat de beroepskracht niet toe komt aan het
reguliere dagprogramma;
• De gezondheid van andere kinderen komt in gevaar (te vinden via de Kiddi-app);
• Het kind heeft 38,5 graden koorts of hoger.
• Indien er hieromtrent afspraken zijn gemaakt met de ouder/verzorgers
(bijv. tijdens de intake of op de dag zelf)

Informeren naar vaccinatiestatus
Tijdens het intakegesprek wordt gevraagd naar de vaccinatiestatus van een kind.
Inverband met de privacywet zijn ouders niet verplicht om deze informatie te verstrekken. Het aantal kinderen dat niet gevaccineerd is mag aan de GGD worden
doorgegeven, echter de persoonsgegevens niet. De informatie mag ook niet
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dusdanig worden opgesteld dat de GGD het aan een individu kan linken.
Kinderen die niet worden gevaccineerd mogen (tot op heden) niet worden
geweigerd. Indien nodig worden ouders geïnformeerd over de afwezigheid van
gevaren bij vaccinatie.

Hoofdluis
Hoofdluis is geen infectieziekte maar wel een vervelende, hardnekkige uitbraak.
De uitbraak van hoofdluis is alleen maar in te perken door het verstrekken van
juiste informatie. Een uitbraak van hoofdluis dient direct te worden gemeld bij Ellen
zodat zij de ouders kan informeren. Dit wordt gedaan door het toezenden van
digitale informatie aan ouders die hier om vragen.

Toediening medicatie
Geneesmiddelen worden daar waar mogelijk door ouders zelf toegediend.
Als dit niet mogelijk is kan een geneesmiddel tijdens opvanguren door de beroepskracht worden toegediend. Dit kan alleen als het dagelijkse ritme van de groep en
een goede zorg voor de overige kinderen niet wordt belemmerd en onderstaande
stappen worden gevolgd. Deze stappen gelden voor zowel reguliere geneesmiddelen als homeopathische middelen:
1. De beroepskracht controleert de medicatie.
1. Het geneesmiddel zit in de verpakking met originele bijsluiter en eventuele
sticker met doktersvoorschrift van toediening.
2. Het geneesmiddel is voorgeschreven op naam van het betreffende kind.
3. De houdbaarheidsdatum van het geneesmiddel is nog niet verstreken.
4. Een geneesmiddel is bij voorkeur eerst thuis door ouders toegediend.
5. Het geneesmiddel is in Nederland erkend: te herkennen aan een code op de
verpakking:
Reguliere medicijnen: RVG+volgnummer
Homeopathische middelen: RHV+volgnummer
Indien ouders/verzorgers vragen een medicijn toe te dienen dat niet aan
bovenstaande eisen voldoet, wordt aan de ouder uitgelegd dat het niet toegediend
kan worden.
2. Ouders geven toestemming
Toestemming wordt gegeven middels het invullen van de “overeenkomst toediening
geneesmiddelen”. Op dit formulier worden ook de instructies voor het toedienen
vastgelegd.
1. De beroepskracht bewaart het geneesmiddel volgens voorschrift en buiten
bereik van kinderen.
2. Toedienen van het geneesmiddel gebeurt door geïnstrueerde vaste
beroepskrachten (en dus niet door invalkrachten of stagiaires).
3. Toediening wordt geregistreerd en bewaard.
Wanneer het geneesmiddel is toegediend wordt hier een aantekening van gemaakt op de “Aftekenlijst toediening geneesmiddelen” dit wordt bewaard in het
kinddossier.
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Zelfzorgmiddelen
De enige zelfzorgmiddelen waarvoor geen formulier hoeft te worden
ondertekend zijn de volgende zelfzorgmiddelen die op locatie aanwezig zijn:
zalf tegen schrale billen (bijvoorbeeld Sudocrem), zalf tegen jeuk/pijn na insectenbeten, ‘vallen-en-stoten’-zalf, zonnebrandcrème

Paracetamol
Paracetamol neemt een speciale plek in onder de zelfzorgmiddelen. Met het gebruik
van paracetamol ontstaat het risico dat symptomen onderdrukt worden wat tot
koortsstuipen of een foute inschatting van de ernst van de ziekte kan leiden. Het
toedienen van paracetamol is daarom alleen toegestaan op recept van de (huis)
arts.

Thermometer

Ziektes kunnen verspreid worden via het gezamenlijk gebruik van een thermometer.
Sgooiers gebruikt enkel oorthermometers. Voor gebruik wordt er een nieuw hoesje
op het oorgedeelte geplaatst. Na gebruik wordt dit hoesje direct weggegooid.
De thermometer wordt dus nooit opgeborgen met hoesje. De dop van de
thermometer wordt na gebruik direct op de therometer geplaatst.

Open wonden

Open wonden worden behandeld via het protocol ‘open wonden’

Risico van bloed
In bloed of wondvocht kunnen virussen aanwezig zijn zoals het hepatitis B- of C-virus of HIV. De beroepskracht zorgt er daarom voor dat zij hygiënisch werkt. Om
besmetting met bloed te voorkomen gelden de volgende normen bij Sgooiers:
•

Bij het opruimen of aanraken van bloed worden wegwerphandschoenen van
latex of nitril gedragen die voldoen aan de Nen-normen en zijn voorzien van het
CE-logo. Het uittrekken van de handschoenen doet de beroepskracht met
aandacht zodat zij niet besmet wordt door de vuile buitenzijde van de
handschoenen.
• Textiel dat in contact is gekomen met bloed wordt op 60 graden gewassen of op
een temperatuur van 40 tot 60 graden én gedroogd in de droogtrommel (minimale stand kastdroog) of gestreken (minimale stand medium = twee stippen)
• Bloed wordt op de volgende manier verwijderd:
		
1. papier, schoon water en allesreiniger;
		
2. na het drogen wordt het oppervlak gedesinfecteerd met een
		
desinfectiemiddel dat toegelaten is door het Ctgb;
		
3. de beroepskracht laat het oppervlak drogen aan de lucht.
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Risico van bijten
Als een kind wordt gebeten door een ander kind, en er ontstaat een wond met
zichtbaar bloed, gelden de volgende behandelnormen:
•
•
•
•
•
•
•

De beroepskracht laat het wondje goed doorbloeden;
Het wondje wordt gespoeld met water of fysiologisch zout;
De wond wordt gedesinfecteerd met goedgekeurd wond-desinfectiemiddel met
een RVG-nummer (bijvoorbeeld Sterilon);
Het wondje wordt afgedekt met een pleister;
De beroepskracht wast haar handen met water en zeep;
Indien nodig neemt de beroepskracht (na overleg met Ellen) contact op met de
huisarts voor meer informatie over het risico.
Ouders worden geïnformeerd.

Voorbehouden/risicovolle handelingen op locatie.
In uitzonderlijke gevallen vragen ouders beroepskrachten handelingen uit te voeren
die volgens de Wet BIG vallen onder de voorbehouden handelingen.
Beroepskrachten voeren in principe geen voorbehouden handelingen uit.
Het omgaan met kinderen met diabetes en het gebruik van een auto-injector
(epi-pen voor kinderen met een allergie) wordt beschreven in het protocol
‘toediening geneesmiddelen’.

Vergiftiging
Het risico op vergiftiging wordt bij Sgooiers zo veel mogelijk voorkomen door giftige
stoffen buiten het bereik van kinderen te houden. Ze worden hoog en/of in
afgesloten kasten bewaard. Ondanks dat is het risico op vergiftiging aanwezig.
Sgooiers heeft een abonnement op de Gifwijzer. Doordat de gifwijzer niet alleen in
papierenversie maar ook via een app te bereiken is, hebben wij te allen tijde
toegang tot de meest actuele informatie. Ook tijdens een uitstapje.
Een algemeen geldende afspraak is dat er nooit etiketten van verpakkingen worden
gehaald.

Allergiën
Tijdens het intake gesprek informeert de beroepskracht naar allergiën van het kind,
zover deze bekend zijn. Indien deze aanwezig zijn vult de beroepskracht het
formuiler “Allergie” in. Hierbij wordt vermeld waar het kind allergisch voor is en hoe
te handelen indien het kind het product toch binnen krijgt. Het formulier wordt
voorzien van portretfoto van het kind zodat invallers of nieuwe beroepskrachten
zich niet kunnen vergissen (bijvoorbeeld omdat kinderen op elkaar lijken of dezelfde naam hebben). Indien er kans is op een anafylaxtische reactie (bijvoorbeeld
omdat het kind dit eerder heeft gehad) vraagt de beroepskracht ouders tijden het
intakegesprek het formulierl ‘Anafylaxie’ in te vullen.
Deze is als pdf-versie te vinden op intranet.

52

Schoonmaken
Om uitbraak van infectieziekten tegen te gaan is een schone, hygiënische
omgeving van groot belang.

Taakverdeling en borging kwaliteit
Om te voorkomen dat het overleg rondom de taakverdeling meer tijd in beslag
neemt dan het schoonmaken zelf hebben wij checklists gemaakt op diverse niveaus:
dagelijkse handelingen, wekelijks, maandelijks, per kwartaal, jaarlijks en periodiek.
Als een beroepskracht de taak heeft uitgevoerd tekent ze met haar initialen en
datum de taak af.
Bijlage

Protocol
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Schoonmaakprotocol 1

61

Schoonmaakprotocol 2
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Microvezeldoekjes
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Hygiënecode kleine instellingen

Planningen
Bijlage

Protocol
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Schoonmaakroosters dagelijks, wekelijks, twee wekelijks, maandelijk,
per kwartaal, jaarlijks, periodiek (online invulbaar)

Algemene afspraken
Afspraken bij het schoonmaken zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’;
Meubels en voorwerpen worden schoongemaakt met allesreiniger van een
huishoudelijk schoonmaakmiddel, of gebruik van microvezeldoekjes;
Schoonmaakmiddelen worden gebruikt volgens de instructie op de verpakking;
Vies sop wordt direct vervangen;
Schoonmaakmiddelen worden na gebruik schoongemaakt;
De vloer wordt schoongemaakt met een schone dweil of mop;
Doeken, wissers en wegwerpsponzen die worden gebruikt zijn schoon;
Doeken worden gewassen op 60 graden en aan de lucht gedroogd;
Met water en allesreiniger in een fles of plantenspuit voor het schoonmaken van
een verschoonkussen. Zorg dat de plantenspuit niet op de vernevelstand staat
en maak deze iedere dag leeg en schoon. Hou buiten het bereik van kinderen;
Het filter van de stofzuiger wordt vervangen volgens de fabrieksvoorschriften;
Er is tijdens het schoonmaken extra aandacht voor plekjes en voorwerpen die
mensen veel aanraken. Zoals kranen, lichtschakelaars, deurklinken, telefoons,
tafelranden en stoelleuningen;
Dweilen en moppen worden droog opgeborgen en niet laten staan in oud water;
Er wordt alleen stof gezogen als er geen kinderen in de ruimte aanwezig zijn;
De ramen worden tijdens het stofzuigen altijd opengezet;
Gebruik geen bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt dat het stof zich
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•
•
•
•

verspreid;
Gebruik microvezeldoekjes doekjes alleen volgens het protocol
microvezeldoekjes’;
Bezems, trekkers en andere materialen worden op de kop opgeborgen, op deze
manier kunnen zij beter drogen;
Vuil water en zeer verontreinigde materialen schoonmaken gebeurt in de
daarvoor bestemde uitstortgootsteen;
Etiketten worden niet van schoonmaakproducten verwijderd (bij vergiftiging is
het noodzakelijk dat hulpverleners weten om welk middel het gaat).

Desinfecteren
Afspraken rondom desinfecteren:
•
•

•

•
•
•

Beroepskrachten gebruiken een desinfecterend middel altijd volgens de
gebruiksaanwijzing;
Beroepskrachten gebruiken een desinfecterend middel alleen voor de beschreven toepassing. Voorbeeld: Als er in het gebruiksvoorschrift staat beschreven
dat het middel geschikt is voor de desinfectie van harde oppervlakken wordt dit
niet voor de handen gebruikt;
Beroepskrachten desinfecteren alleen met middelen die zijn toegelaten door het
college voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb);
Dit is te zien aan de code op de verpakking. Er staat dan een N-code (4 tot 5
cijfers gevolgd door ‘-N’, bijvoorbeeld: 12345 N) of een NL-code (NL- gevolgd door
7 of 11 cijfers) op;
Wat gedesinfecteerd is, laten drogen aan de lucht;
Tijdens het desinfecteren worden altijd handschoenen van nitril of latex die
voldoen aan de Nen-normen gedragen en worden de handen na afloop met
water en zeep gewassen;
Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren.
Het product is instabiel en niet toegestaan als desinfectiemiddel.

Afvalverwerking
Afval kan een bron van ziektekiemen zijn. Bovendien trekt afval ongewenste dieren
aan. Daarom moet de opslag en afvoer van afval aan bepaalde eisen voldoen.
Huishoudelijk afval is het afval dat dagelijks in een instelling wordt geproduceerd,
met uitzondering van grofvuil, bouw- en sloopafval en klein gevaarlijk afval.
Denk bijvoorbeeld aan etensresten, oud papier en verpakkingsmaterialen.
Afspraken rondom afvalverwerking:
•
•
•

•
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Afvalemmers worden minimaal één keer per dag geleegd.
De zakken worden goed gesloten en bewaard in gesloten afvalcontainers.
Deze staan niet in een ruimte waar ook schone materialen staan opgeslagen.
Etensresten worden direct na het gebruik van een maaltijd in afsluitbare
afvalbakken bewaard.
De opslagplaats wordt schoongehouden zodat er geen ratten of andere
ongewenste dieren op af komen. Er wordt geen afval naast de afvalcontainer
geplaatst. De containers worden gesloten gehouden en er wordt voor gezorgd
dat het afval minimaal één keer per week vóórdat de container vol is wordt
opgehaald.
De damesverbandcontainer in de damestoiletten wordt dagelijks verschoond.

Afspraken rondom het scheiden van afval
Afvalstromen worden gescheiden in:
• emballage (flessen, kratten) voor retournering.
• glas (flessen, potten) voor de glasbak.
• papier en karton.
• composteerbaar afval (voedselresten en tuinafval)
Na het bereiden van voedsel leegt de beroepskracht deze bak direct in de
container. Dit om luchtjes en fruitvliegjes te voorkomen.
• klein gevaarlijk (chemisch) afval (voorbeelden: batterijen, spuitbussen, restanten
desinfecteermiddelen.
• restafval (waaronder melkpakken of andere verpakkingen met een plastic
coating).
Afspraken rondom de afvalbehandeling
•
•
•
•
•
•

Het afval wordt aangeboden in containers.
Afvalcontainers zijn goed afsluitbaar, lekdicht en eenvoudig te reinigen.
Afvalcontainers staan buiten het gebouw.
Afval wordt zo snel mogelijk uit de bereidingsruimtes verwijderd en regelmatig
afgevoerd.
Emballage wordt eerst gespoeld om bederf en het aantrekken van ongedierte te
voorkomen.
Het afval wordt zo klein mogelijk aangeboden. Kartonnen bijvoorbeeld plat
vouwen.

Preventie ongedierte
Beroepskrachten zorgen er voor dat er geen toegangsmogelijkheden tot de ruimten
voor voedingsverzorging zijn voor ongedierte.
Beroepskrachten controleen bij de ontvangst van grondstoffen of er geen
ongedierte in aanwezig is.
Beroepskrachten dragen er zorg voor dat bij opslag voor voldoende
omloopsnelheid van de grondstoffen, wordt geboden. Beroepskrachten passen het
fifo-systeem (first in first out) toe.
Beroepsrkachten zorgen voor goede reiniging. van de keuken, kantoor en de
groepskruimten: etensresten trekken ongedierte aan.
Ellen conctroleert minimaal eens per kwartaal de keuken, het kantoor en de
groepsruimten op afwezigheid van ongedierte.
Indien een beroepskracht de aanwezigheid van ongedierte constateert (bijvoorbeeld doordat hij/zij ongedierte ziet of de uitwerpselen van ongedierte) meldt de
beroepskracht dit aan Paul middels de WhatsApp groep.
Paul neemt (in overleg met de pandeigenaar) contact op met een proffesionele
plaagdierbestrijder.
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Binnen- en buitenmilieu
De verspreiding van infectieziekten wordt in grote maten bepaald door het binnen
en buitenklimaat. Om het klimaat zo optimaal mogelijk te houden wordt gewerkt
volgens de protocollen:
Bijlage

Protocol
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vluchtige stoffen
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kwik

Algemene afspraken zijn:
•
•

•
•
•
•
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De co2 meter geeft aan wanneer de waarden (CO2 onder de 800 PPM en Luchtvochtigheid tussen de 30 en 70 % )te hoog zijn met een alarm. Als alarm afgaat,
de deuren openzetten om te ventileren.
De temperatuur hoort tussen de 17 en 20 graden te zijn.
Is de temperatuur onder de 17 graden wordt de verwarming hoger gezet.
Is de temperatuur boven de 20 graden wordt de vermarming lager gedraaid
of wordt er een raam of deur opgezet.
Oorzaken van een te hoge luchtvochtigheid zoals lekkages worden direct
bestreden. Als ze niet te bestrijden zijn wordt er direct contact opgenomen met
Paul zodat hij direct contact op kan nemen met de pandbeheerder.
De ventilatieroosters staan open en worden niet gesloten.
De pandeigenaar draagt er zorg voor dat het ventialtiesysteem wordt
onderhouden door de leverancier.
Minimaal twee keer per dag worden de ruimtes gelucht door alle deuren
circa een kwartier open te zetten.

Sociale veiligheid
Wij maken gebruik van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling versie
2019. Deze is inclusief het afwegingskader. Alle beroepskachten zijn hierin geschoold.
Nieuwe beroepskrachten worden binnen drie maanden na de start van hun
arbeidsovereenkomst geschoold. De scholing is opgenomen in ons scholingsplan.
Wij hanteren een sociale kaart.

Aanpak van grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten
Het risico dat een beroepskracht grensoverschrijdend gedrag vertoont valt nooit
uit te sluiten. Het gaat hierbij om ongewenste aanrakingen die niet passen binnen
de normen en waarden van onze organisatie. Denk hierbij aan een corrigerende tik
tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag zoals seksueel misbruik.
Bij Sgooiers wordt dit niet geaccepteerd. Wij hebben diverse maatregelen genomen
om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen onze organisatie te minimaliseren.

Het vierogen-principe
Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren, is het
vierogen-principe een belangrijk onderdeel. Dit betekent dat een beroepskracht of
een beroepskracht in opleiding nooit de werkzaamheden kan verrichten zonder dat
dit door een andere volwassene gezien of gehoord kan worden.
Bij ons wordt het vierogen-principe gehanteerd doordat:
• Personeel van de tennisvereniging regelmatig onverwachts langskomt om te kijken of alles goed loopt. Het personeel van de tennisvereniging is gevraagd dit te
doen en uitleg gegeven wat de reden is van dit verzoek.
• Ouders die tijdens haal- en brengmomenten functioneren als extra paar ogen.
• Vanuit de groepsruimte is het buitenspeelterrein zichtbaar.
• De verschoonruimte is gesitueerd naast de toiletruimte waarbij leden van de
tennisvereniging de mogelijkheid hebben te passeren.
Verder hebben wij diverse mensen gevraagd regelmatig onverwacht bij ons binnen
te wandelen. Dit zijn Paul Ouwekerk, Paul van Latum, Leo Miezenbeek, Amélie
Ruijters en Martin van der Linden. Allen zijn opgenomen in het personenregister.

Educatie
De kennis van beroepskrachten kan helpen om grensoverschrijdend gedrag te
beperken. Indien de beroepskrachten kennis heeft van de signalen die kunnen
duiden op grensoverschrijdend gedrag door een collega, kan zij opvallend gedrag
constateren en hierop actie ondernemen. Het gedrag is enerzijds ontoelaatbaar,
maar kan anderzijds ook wijzen op nog schadelijker gedrag, bijvoorbeeld seksueel
misbruik. Als alle werkzame personen binnen Sgooiers dit risico herkennen en
erkennen, kan dit preventief werken. Om deze reden wordt er binnen Sgooiers
gezorgd dat beroepskrachten minimaal één keer per jaar bijscholing kunnen
volgen omtrent het onderwerp kindermishandeling.
Hierbij is de omgang met collega’s die grensoverschrijdend gedrag vertonen een
vast onderwerp.
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Aandachtsfunctionaris
Sgooiers heeft een extern aandachtsfunctionaris aangesteld via KiK Pedagogiek.
Ze biedt beroepskrachten een luisterend oor, functioneert als vraagbaak en
begeleidt beroepskrachten bij het doorlopen van de stappen van de meldcode.
Daarnaast fungeert zij als contact met externe partijen, zoals bijvoorbeeld Veilig
Thuis. Tevens stelt zij een scholingsplan ter bevordering van de kennis omtrent de
meldcode op en controleert de kwaliteit van kennis en handelen binnen de praktijk.
De uiteindelijke eindverantwoording ligt bij de directie.

Persoonlijke gesprekken
Uit onderzoek blijkt dat het bespreken van het onderwerp ‘grensoverschrijdend
gedrag door beroepskrachten’ nauwelijks bijdraagt aan de aanspreekcultuur
binnen een organisatie. Dit wordt namelijk beperkt door machtsverhoudingen die
diverse posities in een organisatie met zich meebrengen.
Het onderwerp wordt binnen onze organisatie tijdens een teamoverleg niet
gemeden maar wordt ook niet als heilig middel gezien.
In plaats daarvan plant de extern aandachtsfunctionaris met iedere
beroepskracht jaarlijks een individueel gesprek in waarin de meldcode en daarbij
specifiek het onderwerp grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten
wordt besproken.
Hierbij krijgt niet alleen de beroepskracht de kans vrijuit te spreken maar wordt ook
de kennis en behoeften in kaart gebracht. Daarnaast wordt benadrukt dat signalen
altijd gemeld dienen te worden bij de aandachtsfunctionaris dan wel de directie.
De planning is voor toezichthouders inzichtelijk, evenals het plan van aanpak in
verband met scholing, de inhoud van de gesprekken niet.

Verklaring omtrent gedrag
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een geldige VOG en zijn gekoppeld in het
personen register.

Knuffelen
Tijdens het knuffelen monitort de beroepskracht constant of het kind de aanraking
plezierig vindt.
Afwijzingen van fysiek contact tijdens knuffelen worden gerespecteerd.
Een beroepskracht zal nooit aandringen.
Tijdens een knuffel zorgt de beroepskracht ervoor dat een kind te allen tijde kan
wegdraaien.

Kussen
Een beroepskracht kan een kind een kus geven. Bijvoorbeeld als het kind is gevallen
op zijn of haar knie. Er wordt nimmer gekust op de mond.

58

Aanpak bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen
onderling
De seksuele ontwikkeling is een onderdeel van de ontwikkeling van een kind naar
volwassenheid. Binnen de opvang bij Sgooiers hebben wij hier ook mee te maken.
Bij twijfel omtrent gedrag kan een beroepskracht een gesprek aanvragen met de
aandachtsfunctionaris. Hierbij worden signaallijsten en interview als tool ingezet.
Bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling
gaat de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in werking.
Stap twee, collegiale consultatie wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met onze
aandachtsfunctionaris. Zij / hij zal het verdere traject dan ook begeleiden.
Tevens borgt de aandachtsfunctionaris de kwaliteit van dossiervorming.
Een voorbeeld hiervan is feiten en meningen/gevoelens gescheiden noteren,
de gebeurtenis in de situatie plaatsen etc.

Pesten
Van pesten is er sprake als er voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
Pesten gebeurt systematisch. Wie gepest wordt, staat herhaaldelijk en over een
lange periode bloot aan pesterijen. Dat in tegenstelling tot plagen. Plagen is
onschuldig en blijft eerder eenmalig. Plagen heeft een spontaan karakter, pesten
structureel. Bij pesten is de machtsverhouding ongelijk. De pester is steeds sterker
dan de gepeste. De gepeste kan zich moeilijk verdedigen tegen degenen die pesten.
Er ontstaat lichamelijke, materiële en/of geestelijke schade.
Het gaat vaak om dezelfde pester(s), die het op een slachtoffer gemunt hebben
De pester weet meestal heel goed dat het om pesten gaat, maar gaat er bewust
mee door. Vaak is er bij pesten op de achtergrond een zwijgende groep personen
bij betrokken. Zij vormen het publiek van de pester, waar hij zijn succes aan afmeet.
Peuters zijn in verband met de ontwikkeling van hun moraliteit nog niet in staat
om te pesten. Het plannen wat hoort bij manipulatie bij pesten behoort nog niet
tot hun vaardigheden. Tevens is reflectie op eigen handelen in te beperkte mate
ontwikkelt om hier zo veel invloed op uit te oefenen dat er sprake kan zijn van
pesten.
Het kan wel zijn dat twee kinderen elkaar niet erg liggen of dat een kind agressief
gedrag vertoont door frustratie (bijvoorbeeld door een taal dat nog in ontwikkeling
is). Beroepskrachten gaan hier op pedagogisch verantwoorde wijze mee om.
Dit staat beschreven in het pedagogisch beleidsplan.

Kinderen bewust maken van eigen grenzen
Beroepskrachten streven er naar kinderen bewust te maken van eigen grenzen.
Dit door middel van observatie en woorden geven aan wat er gezien wordt.
Voorbeeld:
Een kind geeft een ander kind een knuffel maar die vindt dat niet prettig.
De beroepskracht gaat naar de kinderen toe, zorgt dat ze op ooghoogte is en
hertaalt de situatie met woorden. (‘Ik zie je dat je Jip wil knuffelen maar volgens mij
vindt hij dat niet fijn?’) Eventueel geeft ze er een gedragssuggestie bij (‘Als je hem
zachtjes knuffelt wil hij misschien wel?’) of doet het zelf voor (‘kijk zo...’)
Beroepskrachtne leren kinderen het direct aan te geven als ze bepaald gedrag als
onwenselijk ervaren.
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Veiligheid rondom persoonsgegevens
Wij werken met een verwerkingsregister.
Documenten waar persoonsgevens op staan worden bijvoorkeur digitaal
opgeslagen. Als het papier betreft dat nog niet is ingescand wordt dit in de
afsluitbare kast in het kantoor opgeborgen.
Er worden geen documenten waar persoonsgegevens op staan mee naar huis
genomen.
Digitale documenten waar persoonsgegevens op staan worden door een
twee-identificatie-bescherming afgeschermd.
Er worden geen documenten met persoonsgegevens gemaild naar persoonlijke
emailadressen van beroepskrachten, gedeeld met de oudercommissie of derden.
Sgooiers beschikt over:
- Een privacyverklaring
- Een intern privacy-protocol
- Een data-lekken register
Al deze documenten zijn terug te vinden op onze website en liggen ter inzage op
het kantoor.
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Borging kwaliteit
Om de kwaliteit van deelstukken uit dit plan te borgen hebben wij checklisten
gemaakt waarmee interne audits/controles uitgevoerd kunnen worden.
Ook is de taakverdeling en het verzamelen van benodigde personeelsstukken
inzichtelijk gemaakt. Deze richtlijnen zijn herkenbaar aan de bruine balk.
bijlage

Stuk / formulier / hulpmiddel

68

Interne audit hygiëne code
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Taken en audits directie
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Interne audit uitvoering en kennis Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
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Procedure nieuwe aanmelding

Implementatie/ evaluatieplan
Om dit plan te implementeren in de organisatie hebben wij de volgende planning
opgesteld:
Data

Onderwerp

Betrokkenen

Vastlegging

Vanaf medio augustus
2019. (na opening
Sgooiers)

Ouders kunnen
suggesties ter
verbetering ten
aanzien van het
veiligheids- en gezondheidsbeleid aangeven.
Suggesties worden
vanaf nu maandelijks
gelezen en zo nodig
wordt het plan
verbeterd.

KiK Pedagogiek
Nieuwe wijzigingen
verwerkt suggesties
worden voor in het plan
en doet aan de hand
vermeld
hiervan verbeter voorstellen. Deze worden na
akkoord van de directie
doorgevoerd

Eind sept. / begin okt.
2019

Herschrijven V&G-plan.

Ellen, Paul,
KiK-pedagogiek

Versie 3.1

In november 2019

Tussenevaluatie
omtrent praktische
uitvoerbaarheid en
eventuele hindernissen

Directie en KiK
Pedagogiek

Verslag van KiK
Pedagogiek
Directie bewaart het in
dossier Gezondheid en
Veiligheid

In februari 2020

Schriftelijke evaluatie
ouders omtrent
tevredenheid en
uitgebreid
evaluatiegesprek over
uitkomsten tussen KiK
Pedagogiek en directie

Directie en KiK
Pedagogiek

Verslag KiK Pedagogiek
Directie bewaart het in
dossier Gezondheid en
Veiligheid

In december 2019

Aanpassing beleidsplan aan de hand van
uitkomst ouderevaluatie en opstellen
plan van aanpak.

Directie en KiK
Pedagogiek

Verslag KiK Pedagogiek
Directie bewaart het in
dossier Gezondheid en
Veiligheid
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1 Januari 2020

Vanaf dit moment
ontvangt iedere maand
een andere beroepskracht een persoonlijke
opdracht omtrent het
gezondheid- en
veiligheidsbeleid
waarmee een thema
wordt uitgediept. De
conclusies worden
teambreed gedeeld
waarbij teamleden
ruimte krijgen om te
reageren

Directie, KiK
Pedagogiek en (indien
aanwezig)
beroepskrachten

Verslag beroepskracht.
Directie bewaart het in
dossier Gezondheid en
Veiligheid en
personeelsdossier
betreffende
beroepskracht.

In februari 2020

Opstellen verdere
beleidscyclus

Directie, KiK Pedagogiek en (indien a
anwezig) Oudercommissie

Verslag KiK Pedagogiek.
Directie bewaart het in
dossier Gezondheid en
Veiligheid en
personeelsdossier
betreffende
beroepskracht.
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Interne Communicatie

Nieuwe beroepskrachten worden op de hoogte gesteld van het veiligheids- en
gezondheidsplan voor aanvang van hun werkzaamheden.
Dit wordt afgetekend op de checklist ‘stukken van nieuwe beroepskracht’.
De beroepskracht krijgt uitleg omtrent protocollen, checklists en het plan van de
collega-beroepskracht waar hij of zij aan wordt gekoppeld.
Hier wordt ook voor getekend.
Ouders ontvangen per mail het veiligheids- en beleidsplan voor het intakegesprek
zodat er tijdens het intakegesprek ruimte is voor eventuele vragen.
Tevens is het veiligheids- en beleidsplan te vinden op de website.
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