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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. Daarom hebben wij risico’s geïnventariseerd
en aan de hand daarvan middels protocollen, gedragsafspraken met beroepskrachten en kinderen en
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. 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. Aan de hand van
ervaring en voortschrijdend inzicht zullen wij ons 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.
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Voorwaarde 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 wordt er hierdoor één geheel gevormd.

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’.
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 risico’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.

Doel
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.

Missie en visie
Pré-school SGOOIERS staat voor kwalitatieve, exclusieve peuteropvang waar gewerkt wordt vanuit
passie en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en
verzorging van deze slimme kinderen. Het blijven uitdagen van de kinderen, het aanspreken op hun
eigen (wijze) niveau en kwaliteiten en het leren omgaan met verschillende soorten situaties, vormen
daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige, motiverende en gezonde leef- en speelomgeving
vormen de basis van dit alles.
Een pedagogische visie zegt iets over hoe wij kinderen zien. Het beeld van hoe kinderen gezien
worden in de samenleving is afhankelijk van cultuur, tijdgeest, wetenschap en vele andere
factoren. De vele pedagogische stromingen zeggen allemaal iets over het kindbeeld.
Bij SGOOIERS zien wij in kinderen vele mogelijkheden. Kinderen zijn krachtig, spontaan, inventief
en creatief en hebben een grote drang om te ontdekken en te ontwikkelen. Ze willen de wereld
beleven en er hun eigen inbreng aangeven. Kinderen zijn uit zichzelf zeer sociale wezens die veel
vertrouwen hebben in de wereld en in wat er om hen heen gebeurt. Dit maakt dat kinderen met
een grote mate van vanzelfsprekendheid de omgeving waarnemen en dat zij op vele manieren
communiceren met anderen om hen heen. Kinderen ontwikkelen zich door de omgeving in te
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nemen, te volgen en na te doen. Slimme kinderen zullen al heel jong hun eigen denkwijze
hieraan toe willen voegen.
De kinderen bevinden zich in verschillende contexten, zij verschillen in leeftijd, cultuur,
achtergrond, persoonlijkheid, intelligentie en komen uit verschillende gezinnen. Dit maakt ieder
kind uniek maar van nature volgen kinderen dezelfde fases van ontwikkeling. Door waar te
nemen wanneer kinderen in deze fases zijn en daarop in te spelen wordt bij SGOOIERS de
omgeving optimaal gefaciliteerd voor de kinderen om deze ontwikkeling te doorlopen. Met de
wetenschap dat kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong fases vaak in een sneller tempo
doormaken.

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 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.

Beleidscyclus
Bij Sgooiers start onze beleidscyclus met een uitgebreide risico-inventarisatie. De uitkomst hiervan
wordt binnen het team besproken. Tijdens een teamoverleg bepalen we wanneer er weer een
uitgebreide risico-inventarisatie nodig is. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis
van de uitkomsten maken we een actieplan en een jaarplan met alles wat moet worden aangepakt
c.q. aangepast. Deze zijn opgenomen in de bijlage van dit beleidsplan.
Op basis van de evaluaties wordt het Veiligheids- en gezondheidsbeleid bijgesteld. De
beleidsmedewerker (Paul Ouwerkerk) binnen Sgooiers bewaakt de voortgang hiervan en bespreekt
twee keer per maand op groepsniveau de bijzonderheden ten aanzien van dit beleid. Ook worden
mogelijke ongevallen die zijn voorgevallen besproken tijdens het teamoverleg.

Preventie
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Bij Sgooiers vinden we het belangrijk dat iedereen een actieve bijdrage levert aan het creëren van
een zo veilig mogelijke omgeving. Voorkomen is beter dan genezen. Wanneer er een onveilige
situatie wordt opgemerkt is het van belang dat dit gemeld wordt aan de directie (Ellen Ouwerkerk) of
de beleidsmedewerker (Paul Ouwerkerk). Zij zorgen ervoor dat de onveilige situatie zo snel mogelijk
wordt opgelost. Hiermee houden we, naast onze vaste controles en acties, dit beleid actueel.

EHBO/BHV
Bij Sgooiers zijn alle PM’ers in het bezit van een certificaat “EHBO bij kinderen”. Hierdoor weten zij
hoe te handelen in onveilige situaties of bij ongelukken. Het certificaat wordt tweejaarlijks herhaald,
zodat kennis up-to-date blijft. Daarnaast is er ook elke dag een PM’er aanwezig met een certificaat
“BHV”, welke jaarlijks wordt herhaald. De PM’er weet bij calamiteiten eerste hulp te verlenen en
personen uit een pand te evacueren.
Bij Sgooiers is er dagelijks een telefoon ter beschikking waar de app “Het Rode Kruis” op is
geïnstalleerd. Dit is een EHBO-app met tips en instructies bij noodgevallen.

Instructiekaarten/protocollen
Onze maatregelen en handelswijze die behoren tot het voorkomen van risico’s en het creëren van
een veilige omgeving, worden in de praktijk ondersteund door instructiekaarten en protocollen. Deze
zijn op locatie opgeslagen in de praktijkmap en daarnaast hangen deze ook op de betreffende
plekken in onze ruimtes. Dit ondersteunt zowel de PM’ers als kinderen in de dagelijkse praktijk.

Slot
Wij hopen dat dit plan u helderheid verschaft en bijdraagt aan een plezierige, veilige en gezonde
omgeving voor beroepskrachten, ouders en vooral de kinderen.
Mocht u vragen of suggesties ter verbetering van dit plan hebben horen wij zeer graag van u.
Met vriendelijke groet,
Ellen en Paul Ouwerkerk
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1.0. Het pand
Binnen dit hoofdstuk wordt er eerst aandacht besteed aan een beschrijving van de locatie en daarna
zijn er een aantal richtlijnen uitgezet ten aanzien van het pand. Denk hierbij aan bijvoorbeeld deuren,
ramen en elektra.
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1.1. Beschrijving van de locatie
Sgooiers wordt gevestigd in tennishal Sprokkelenburg in Laren. De tennishal 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 tennishal bevindt
zich een ruim parkeerterrein met veel struikgewas en bomen. Er zijn geen aparte stoepen voor
voetgangers. Het bos bevindt zich op 200 meter van de locatie van Sgooiers.
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Sgooiers heeft tot haar beschikking twee met elkaar verbonden groepsruimtes, een kantoor en een
aparte ruimte. In totaal betreft dit 117 m2 binnenruimte en aansluitend is er 103 m2 buitenruimte voor
de kinderen beschikbaar. De buitenruimte is volledig omhekt en er komen geen bezoekers van de
tennishal in de ruimtes van Sgooiers.
Het toilet bevindt zich in het toiletblok van de tennishal waardoor de toiletruimte gedeeld wordt met
de bezoekers. 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. Wanneer de tennishal in de zomer gesloten is, mogen
kinderen die dit aankunnen, alleen naar het toilet.
Naast de toiletruimte is de verschoningsruimte. Deze wordt exclusief door Sgooiers gebruikt. Echter,
bezoekers van de tennishal hebben wel de mogelijkheid te passeren.
De keuken wordt gedeeld met de tennishal en is niet toegankelijk voor kinderen. Ook niet onder
toezicht.

1.2. Ruimtes van Sgooiers
Sgooiers heeft verschillende ruimtes tot haar beschikking. In dit hoofdstuk worden de ruimtes met
richtlijnen en afspraken nader toegelicht. In hoofdstuk 2 worden de specifieke risico’s uitgewerkt, dit
om herhaling te voorkomen.
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1.2.1. Entree
De ruimtes van de Sgooiers bevinden zich aan de rechterzijde voor in het pand, de tennishal.
Hierdoor hoeven de peuters en hun ouders/verzorgers maar een klein stukje (ongeveer 5 meter) het
pand in te lopen om op de plaats van bestemming aan te komen.
De entree is een gezamenlijke ingang voor zowel de tennishal als de bezoekers van Sgooiers. De
tennishal is geopend in de winter en in de zomer niet, dit betekent dat er sprake is van een
gezamenlijke ingang gedurende wintermaanden. De kinderen van Sgooiers zijn ervan op de hoogte
dat de hal geen speelplek is.

1.2.2. Groepsruimtes
Sgooiers heeft twee groepsruimtes (groepsruimte A en groepsruimte B) die met
elkaar verbonden zijn. Tussen de ruimtes bevindt zich een muur met een opening. De bezoekers van
Sgooiers komen in deze ruimtes binnen en gedurende de opvang spelen de kinderen in deze ruimtes,
hier vinden ook de gezamenlijke activiteiten plaats. Daarnaast heeft Sgooiers nog een kantoor welke
verbonden is aan de groepsruimtes en een aparte ruimte genoemd de ‘basisschool’.
In de groepsruimtes staan verschillende ontwikkelingsmaterialen en speelgoed waar de kinderen
mee kunnen spelen. Ook wordt er gezamenlijk gegeten in deze ruimtes. De kinderen weten dat zij
niet mogen rennen, tenzij dit bij de activiteit hoort. Ondersteund door een instructiekaart op de
muur. De PM’ers houden, samen met de kinderen, de ruimtes netjes en schoon. Dagelijks worden
beide ruimtes opgeruimd en schoongemaakt.
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1.2.2.1. Slapen
Aan de groepsruimtes verbonden bevindt zich de “apen-kamer”, hier kunnen
de kinderen slapen of tot rust komen. Ook is er de mogelijkheid om in de
boeken-hoek in ruimte B, twee bedjes te plaatsen. Deze hoek kan afgeschermd
worden door een geïmpregneerd gordijn. Het zijn veilige en knusse ruimtes om
te rusten. 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.
Indien er kinderen zijn die behoefte hebben aan veel rust kunnen de PM’ers
ervoor kiezen de activiteiten, voor de kinderen die niet slapen, te verplaatsen
naar groepsruimte A en/of 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 daarvan afspraken
voor het slapen. Hierdoor wordt er ingespeeld op de behoefte van het kind en
ouders/verzorgers. De apen-kamer mag, als er geen kinderen liggen te slapen,
gebruikt worden als speelruimte. Als er wel kinderen liggen te slapen weten
de anderen dat zij niet in die ruimte kunnen spelen. We houden dan rekening
met de slapende kinderen.

1.2.3. Basisschool
Als je door groepsruimte B de gang inloopt kom je bij de “basisschool”. De basisschool is voor de
kinderen die in alle rust, prikkelvrij, willen werken. De kinderen worden hier uitgedaagd, ieder op hun
eigen niveau. Alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, mogen hiernaartoe. De PM’er heeft uitdagend
materiaal klaarstaan. Ook is er de mogelijkheid om educatieve spelletjes te spelen op de tablet. Deze
ruimte is niet toegankelijk voor bezoekers van de tennishal, maar zij kunnen wel naar binnen kijken.
Ook hangt er in deze ruimte een camera zodat de PM’er mee kan kijken en luisteren. De PM’ers laten
de kinderen hier soms zelfstandig werken, maar nemen, naast meekijken op de camera, geregeld een
kijkje om te zien hoe het gaat. Tevens beschikt deze ruimte over een ventilatiesysteem waardoor de
ruimte voldoende geventileerd wordt.
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1.2.4. Kantoor
Het kantoor van Sgooiers zit verbonden aan de groepsruimtes maar is afgescheiden doormiddel van
een bar en een hekje. Hierdoor is het kantoor ontoegankelijk voor de kinderen, maar is er vanuit het
kantoor wel zicht op de ruimtes.
Het kantoor wordt gebruikt als opslagplek voor de spullen van de PM’ers, maar ook bevindt zich hier
een deel van de administratie. Daarnaast staat daar het koffie- en theeapparaat, tostiapparaat, soms
de inductieplaat en is er een afwaskraan. Deze heeft alleen koud water. Alles staat verhoogd zodat
de kinderen hier niet bij kunnen. De kinderen weten dat zij niet, zonder toestemming van een PM’er,
in het kantoor mogen komen.

1.2.5. Keuken
De keuken van Sgooiers wordt gedeeld met de tennishal. Om de keuken te betreden moet er een
solide en zware deur worden geopend. Hierdoor is de keuken lastig te betreden voor de kinderen.
Echter staat deze deur in sommige gevallen open, waardoor zij wel naar binnen kunnen. De kinderen
weten dat zij de keuken niet mogen betreden.
Zowel de PM’ers als de barmedewerkers zien toe op de afwezigheid van de kinderen. Om alle
kinderen en barmedewerkers hieraan te herinneren is er een geplastificeerde herinnering op de
keukendeur gehangen.
De PM’ers van Sgooiers maken gebruik van de keuken om de warme maaltijd te bereiden en hier
staat ook de vaatwasser. In de keuken kunnen wij ook warm water pakken. Tussen 16:00 en 16:30
wordt het warme eten bereid. De deur in ruimte B naar de gang en de keukendeur worden
opengezet zodat er contact blijft met de groep en de PM’ers.
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1.2.6. Toilet en verschoningsplek
De toiletruimte wordt gedeeld met de bezoekers van de tennishal. Indien nodig wordt het toilet door
de PM’ers voor en na gebruik schoongemaakt. De kinderen die het kunnen, mogen (alleen wanneer
de tennishal gesloten is) zelfstandig gebruik maken van het toilet. Wel is de afspraak dat zij altijd
melden als ze naar het toilet gaan. Voor de kinderen die niet zelfstandig gebruik kunnen maken van
het toilet is er altijd een PM’er/ vrijwilliger beschikbaar om mee te gaan.
De commode bevindt zich in de hal naast de toiletruimte en wordt niet gebruikt door de tennis
bezoekers, wel kunnen zij passeren, dit heeft als voordeel dat het vierogen-principe ten volle wordt
uitgevoerd. Daarnaast is er een camera geplaatst in de gang van de toiletten. De barmedewerker en
pandeigenaar heeft hier toezicht op. De commode wordt enkel en alleen gebruik onder toezicht van
een PM’er.
Tevens is er soms in groepsruimte B een kindertoilet. Deze wordt o.a. neergezet als een kind aan het
zindelijk worden is. Deze is afgescheiden met een geïmpregneerd gordijn. Zo hebben de kinderen
privacy. Het kindertoilet wordt geneutraliseerd door een schijf met zuiveringszout.
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2.0. Veiligheidsbeleid
Om de leesbaarheid tegemoet te komen hebben wij in dit hoofdstuk een splitsing gemaakt tussen de
fysieke- en sociale veiligheid. In elk hoofdstuk worden de risico’s onderverdeeld in grote risico’s en kleine
risico’s.

2.1. Fysieke veiligheid
De fysieke veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van een
ongeval of incident. Sgooiers heeft een onderscheid gemaakt in grote- en kleine risico’s die
betrekking hebben op de fysieke veiligheid. Allereerst volgen de risico’s die door ons zijn
gedefinieerd als groot risico, gevolgd door de kleine risico’s.
Alle risico’s worden weergeven in tabellen met daarin opgenomen; het risico, de maatregelen, de
kans dat het risico zich voordoet (termijn) en de handelwijze. Ook wordt beschreven hoe wij
kinderen leren omgaan met de risico’s. Wij leren kinderen actief om te gaan met risico’s door uit te
leggen welke afspraken er zijn en waarom, zelf het goede voorbeeld te geven én ze te leren hoe we
de risico’s kunnen beperken.

2.1.1. Grote risico’s
De volgende risico’s zijn door ons gedefinieerd als groot risico. Per risico zijn de volgende punten
opgenomen in een tabel:
• De maatregelen
• De termijn
• De handelswijze
• Kinderen leren omgaan met risico’s

Verbranding
Vaak zijn hete thee of heet water de oorzaak van verbranding bij kinderen. Maar natuurlijk is ook
vuur en kinderen, geen goede combinatie. Sgooiers hanteert de volgende maatregelen om
verbranding te voorkomen.
Risico:
Kind verbrandt zich aan
hete drank

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Thee/koffie moet op
een veilige plek worden
neergezet waar kinderen
niet bij kunnen.
- Er wordt geen
thee/koffie gedronken
als een kind op schoot
zit.
- Thee wordt op de bar
(in groepsruimte A)
geplaatst, zodat
kinderen er niet bij
kunnen.
- Kopjes met warme
dranken worden niet op
lage tafels en/of kasten
geplaatst. Ook niet voor
heel even.

Termijn:
Doorgaans

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind
onverhoopt toch warme
drank over zich heen
krijgt, moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Kledingstuk
verwijderen en wond
koelen met lauw,
stromend water voor
een periode van
minimaal 10 minuten.
- Bij ernstige
verbranding/2e graad
brandwond bel je 112. Je
laat de kleding aan en
koelt met lauw water.

E: info@sgooiers.nl

Kind verbrandt zich aan
een verwarming

Kind verbrandt door de
zon

Kind verbrandt zich aan
sfeer-openhaard

W: www.sgooiers.nl

- Wanneer je met
kinderen aan tafel zit
ben je heel alert dat
kinderen niet in de buurt
van thee/koffie komen.
Daarnaast benoem je
dat er thee/koffie op
tafel staat.
- Alle verwarmingen in
de groepsruimtes zijn
voorzien van een
ombouw.
- In de gang bij de
toiletten is er één
verwarming niet
voorzien van een
ombouw. PM’ers leren
dat kinderen niet aan de
verwarmingen komen.

- Volle zon wordt
vermeden op het heetst
van de dag (12-15 uur).
- Kinderen worden
regelmatig ingesmeerd
met factor 50.
- Er zijn op de
speelplaats
schaduwplekken waar
kinderen kunnen spelen.
- In het bos lopen wij
onder de bomen in de
schaduw.
- Bij sterke zonkracht
laten we een T-shirt aan
en petje op, indien kind
dit mee heeft.
- Wanneer de sfeeropenhaard aangaat staat
er een hek voor. Deze
houdt de kinderen op
veilige afstand.

Doorgaans

Wanneer een kind zich
onverhoopt toch
verbrandt aan een
verwarming, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Brandplek koelen met
lauw, stromend water
voor een periode van
minimaal 10 minuten.
- Bij ernstige
verbranding/2e graad
brandwond bel je 112.

Tussen april en eind
september

Wanneer een kind zich
onverhoopt toch
verbrandt door de zon,
moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Verbrande plekken
koelen met een koude
washand en insmeren
met Boegem Balsem.
- Bij ernstige verbranding
bellen we de ouders, in
overleg kan de huisarts
gebeld worden.

Echter en alleen
wanneer deze wordt
aangezet door een
PM’er.

Wanneer een kind zich
onverhoopt toch
verbrandt aan de sfeeropenhaard, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Brandplek koelen met
lauw, stromend water
voor een periode van
minimaal 10 minuten.
- Bij ernstige
verbranding/2e graad
brandwond bel je 112.

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

Kind verbrand zich door
sap van de Berenklauw

- PM’ers leren kinderen
dat een berenklauw
giftig is en waarom ze
deze niet mogen
aanraken.
- Tijdens het
buitenspelen zien
PM’ers erop toe dat
kinderen niet in
aanraking komen met
een berenklauw.

Doorgaans.

Wanneer een kind
onverhoopt toch in
aanraking komt met een
berenklauw, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Was de aangedane
huid meteen (en
langdurig) met lauw
water en eventueel
zeep.
- Als de berenklauw de
ogen heeft aangeraakt
moet er met veel water
worden gespoeld.
- Probeer blootstelling
aan zonlicht te
minimaliseren. Als er
geen UV-licht op de huid
komt (zonlicht), ontstaan
er waarschijnlijk geen
blaren.
- Is er sprake van een
paar kleine blaartjes die
nauwelijks pijn doen?
Dan kunnen deze zelf
behandeld worden als
brandwonden: spoelen
met lauw water en dan
afdekken met nietklevend verband.
- Neem contact op met
de huisarts of
huisartsenpost bij
uitgebreid contact met
de huid en/of
uitgebreidere
blaarvorming. Ook dan:
afdekken zodat er geen
zonlicht bij kan komen.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Je komt niet aan warme dranken.
• Als een begeleider koffie/thee drinkt doen wij rustig.
• De verwarming niet aanraken en op afstand blijven.
• Als de sfeer-openhaard brand blijven wij op afstand, we raken het hekje en de sfeeropenhaard niet aan.
• Als je een hoedje/petje bij je hebt, zet je die op bij hoge temperaturen.
• We raken berenklauwen niet aan omdat dit brandwonden geeft en leren dit aan elkaar.

W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

Verstikking
Verstikking is meestal een gevolg van verslikking en kan voorkomen bij kinderen. Sgooiers hanteert de
volgende maatregelen om verstikking te voorkomen.
Risico:
Kind stikt in speelgoed

Maatregelen:
- Er wordt speelgoed
aangeboden dat is
afgestemd op de
ontwikkelingsleeftijd van
de kinderen.
- Kleine materialen
worden direct
verwijderd, weggegooid
en/of opgeborgen.

Termijn:
Doorgaans

Kind stikt in eten

- De grootte van het
voedsel wordt aangepast
aan de
ontwikkelingsleeftijd van
de kinderen.
-Rond fruit/groente zoals
tomaatjes en druiven
worden ovaal
doorgesneden.
- Tijdens het eten zitten
de kinderen en eten
rustig.
-kinderen worden
geleerd niet te veel eten
tegelijk in je mond te
stoppen.

Doorgaans

Kind stikt door koorden

- Kinderen nemen geen
spenenkoorden en
knuffels met koorden
mee naar bed langer dan
10cm.
- Kinderen nemen geen
kapotte knuffels mee.
- Slapende kinderen
worden regelmatig
gecontroleerd door

Doorgaans.

W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind toch
onverhoopt lijkt te
stikken in een stukje
speelgoed, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Probeer indien mogelijk
het speelgoed te
verwijderen.
- Als dat niet lukt, laat
het kind een paar keer
hoesten.
- Als dat niet lukt, sla het
kind zacht tussen de
schouderbladen op de
rug.
- Als dat niet lukt, pas je
de buikstotenmethode
toe (iedere PM’er
beschikt over diploma
‘EHBO-kinderen’).
Wanneer een kind toch
onverhoopt lijkt te
stikken in een stukje
eten, moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Probeer indien mogelijk
het eten te verwijderen.
- Als dat niet lukt, laat
het kind een paar keer
hoesten.
- Als dat niet lukt, sla het
kind zacht tussen de
schouderbladen op de
rug.
- Als dat niet lukt, pas je
de buikstoten methode
toe (iedere PM’er
beschikt over diploma
‘EHBO-kinderen’).
Wanneer een kind toch
onverhoopt lijkt te
stikken in een koord,
moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Probeer indien mogelijk
het koord te
verwijderen.

E: info@sgooiers.nl

beroepskrachten
(minimaal om de 20
minuten).
- Knuffels worden
voorafgaand aan het
slapen controleert door
een PM’er.

- Start indien nodig, de
kind reanimatie en bel
112. Laat de AED halen.
Deze is in het pand
aanwezig. PM'ers zijn op
de hoogte waar deze
hangt.
- Alle PM’ers beschikken
over een certificaat
“EHBO bij kinderen” en
weten hoe te handelen.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Speelgoed wordt niet in je mond gestopt.
• Kleine dingetjes aan de begeleiders geven.
• Tijdens het eten zit je op je billen of knieën en eet je rustig.
• Er mag een knuffel worden uitgekozen om mee naar bed te nemen of de zelf meegebrachte
knuffel(s) en/of speen.
• Er worden geen kapotte spullen mee naar bed genomen.
• Als er kinderen slapen in de apenkamer mag je er niet spelen.
• Koorden of touwen doe je niet om je nek.

Vergiftiging
Vergiftiging is de toestand die ontstaat na het in- of opnemen van een voldoende hoeveelheid van
een vergif om symptomen te veroorzaken. De symptomen van een vergiftiging zijn heel verschillend,
afhankelijk van wat het kind heeft binnengekregen. Bij vergiftiging kan een kind blaren op de lippen
krijgen of plotseling last krijgen van hevige pijn in bijvoorbeeld de buik. Sgooiers hanteert de
volgende maatregelen om vergiftiging te voorkomen.
Risico:
Kind komt in aanraking
met giftige
middelen/medicijnen

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Schoonmaakmiddelen
worden bewaard in het
kantoor of de
garderobekast, waar
kinderen zelf niet
kunnen komen of bij
kunnen.
- Tas en eigendom van
de PM’ers staat in het
kantoor, waar kinderen
niet zelfstandig kunnen
komen of bij kunnen.
- Beroepskrachten
controleren dagelijks de
afwezigheid van giftige
stoffen of materialen.
- Giftige stoffen en
peuken worden direct
verwijderd.
- Nadat de kraan één
week of langer niet
gebruikt is,

Termijn:
Doorgaans

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind toch
in aanraking is gekomen
met een giftig middel,
moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Direct 112 bellen
- Indien bekend;
doorgeven wat het kind
heeft binnengekregen.
-Volg de stappen op de
app Gif wijzer. Te vinden
op de Sgooiers telefoon.

E: info@sgooiers.nl

Sgooiers komt in
aanraking met een
dierenplaag.

Kind komt in aanraking
met giftige dingen uit de
natuur (planten,
paddenstoelen, bessen
etc.)

laten we deze minimaal
5 minuten doorstromen.
- Er wordt te allen tijde
een deskundige
dierenplaagbeheerser
ingeschakeld.

- PM’ers leren de
kinderen om geen giftige
planten, paddenstoelen,
bessen etc. te eten.
Tevens leren zij waarom
dit niet mag, hiermee
maken zij de kinderen
bewust van giftige
dingen uit de natuur.
- PM’ers zien erop toe
dat kinderen geen giftige
dingen uit de natuur
eten.

Doorgaans

Doorgaans

Wanneer Sgooiers
onverhoopt in aanraking
is gekomen met een
dierenplaag, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Contact opnemen met
de eigenaar van de
tennishal.
- Deskundige
dierenplaagbeheerser
inschakelen.
- Niet zelf aan de slag
gaan.
Wanneer een kind
onverhoopt toch in
aanraking komt met
giftige dingen uit de
natuur, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Laat het kind, indien
mogelijk, het giftige
element uitspugen en
spoelen met water.
- Pak de Kidi-app en volg
de instructies.
- Bel de huisarts van het
kind.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Voor-en na het eten, na het toiletbezoek en na het buitenspelen, was je je handen.
• Takjes, blaadjes, beestje etc. stop je niet in je mond.
• Snoepjes en pilletjes stop je niet in je mond en geef je aan de PM’er.
• We eten geen zand en drinken water uit een beker, de kraan of een drinkkan.
• Het eten van dingen uit de natuur kan giftig zijn, daarom eten we niks uit het bos of de
speelplaats.
Vallen (van hoogte)
Wij hebben geaccepteerd dat kinderen tijdens het spelen of rennen buiten kunnen vallen, dit is een
aanwezig en aanvaardbaar risico met over het algemeen kleine gevolgen. Wij leren de kinderen dat
sommige attributen of meubels niet geschikt zijn om op te klimmen. Daarnaast hanteert Sgooiers de
volgende maatregelen om het vallen te voorkomen.
Risico:
Kind valt van commode

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Tijdens het verschonen
blijft de PM’er bij de
commode staan en laat
het kind niet alleen.
- Alle benodigdheden
zijn voorafgaand aan het
verschonen aanwezig bij
de commode.

Termijn:
Doorgaans

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind
onverhoopt toch van de
commode valt, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Kijk hoe het kind na de
val reageert en of er
lichamelijke schade is.
E: info@sgooiers.nl

- Koel de aangedane plek
op het lichaam om
zwelling te
minimaliseren.
- Stoten- en bulten
crème kan gesmeerd
worden.
- Indien de schade groot
is en/of de PM’er het
niet vertrouwt; 112
bellen.

Kind valt van de
stoel/kruk

- Op de krukken/poefjes
zit je; niet wippen, staan
of klimmen.
- Kinderen mogen niet
op de draaistoelen en de
zwarte krukken van de
PM’ers.

Doorgaans

Kind valt van de bank

- Kinderen mogen met
blote voeten of antislip
sokken op de bank
klimmen en eraf
springen.
-Kinderen mogen buiten
op de bank klimmen en
er vanaf springen.
- Kinderen mogen, met
lege handen, op het
randje van de schutting
klimmen.

Doorgaans

W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

Indien er sprake is van
een open wond, wordt
instructie kaart “open
wond” in gang gezet.
Wanneer een kind
onverhoopt toch van de
stoel/kruk valt, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Kijk hoe het kind na de
val reageert en of er
lichamelijke schade is.
- Koel de aangedane plek
op het lichaam om
zwelling te
minimaliseren.
- Stoten- en bulten
crème kan gesmeerd
worden.
- Indien de schade groot
is en/of de PM’er het
niet vertrouwt; 112
bellen.
Wanneer een kind
onverhoopt toch van de
bank valt, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Kijk hoe het kind na de
val reageert en of er
lichamelijke schade is.
- Koel de aangedane plek
op het lichaam om
zwelling te
minimaliseren.
- Stoten- en bulten
crème kan gesmeerd
worden.
- Indien de schade groot
is en/of de PM’er het
niet vertrouwt; 112
bellen.
Indien er sprake is van
een open wond,

E: info@sgooiers.nl

Kind valt tijdens het
spelen

- Er wordt binnen
gelopen en niet gerend
(met uitzondering van
een liedje of spelletje).
- Buiten mogen kinderen
rennen, er hangt binnen
een instructiekaart
hierover.

Doorgaans

wordt instructie kaart
“open wond” in gang
gezet.
Wanneer een kind
onverhoopt toch tijdens
het spelen valt, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Kijk hoe het kind na de
val reageert en of er
lichamelijke schade is.
- Koel de aangedane plek
op het lichaam om
zwelling te
minimaliseren.
- Stoten- en bulten
crème kan gesmeerd
worden.
- Indien de schade groot
is en/of de PM’er het
niet vertrouwt; 112
bellen.
Indien er sprake is van
een open wond, wordt
instructie kaart “open
wond” in gang gezet.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• In de groepsruimte van Sgooiers lopen we en wordt er niet gerend. Tenzij we een liedje of
spelletje doen en de PM’er aangeeft dat dit mag.
• Op de stoelen zitten we op onze billen of knieën.
• Op de krukjes/poefjes mag je niet staan.
• Je mag niet op de draaistoelen van de PM’ers.
• Op blote voeten of antislipsokken mag je van de bank springen
• (Veiligheid) hekjes zijn geen klimrekken.
• Zonder speelgoed in je hand mag je buiten op de achterbank klimmen en langs het randje
lopen.
• We duwen elkaar niet.
• We letten op elkaar en spreken elkaar aan.
Verdrinking
Jonge kinderen kunnen in een klein laagje water al verdrinken en daar maken ze geen geluid bij. Bij
Sgooiers hanteren wij de volgende maatregelen om verdrinking te voorkomen.
Risico:
Kind verdrinkt in
zwembadje

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Indien er een
zwembadje opstaat is
daar altijd een PM’er bij
aanwezig en staat er
- Kinderen zijn niet bij
het zwembadje zonder
toezicht.

Termijn:
In de zomer bij hoge
temperaturen.

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind
onverhoopt toch kopje
onder gaat, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Haal het kind direct uit
het water.

E: info@sgooiers.nl

- Een zwembadje wordt
met een klein laagje
water gevuld (maximaal
10 cm).

- Wanneer het kind
proestend uit het water
komt, bel je voor de
zekerheid de huisarts.
- Wanneer een kind
buiten bewustzijn is bel
je 112.
- Alle PM’ers beschikken
over een certificaat
“EHBO bij kinderen” en
weten hoe te handelen.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We gaan alleen in het zwembadje onder toezicht van een PM’er.
• We gaan niet met ons hoofd onder water.
• We duwen elkaar niet.

2.1.2. Kleine risico’s
De volgende risico’s zijn door ons gedefinieerd als klein risico. Per risico zijn de volgende punten
opgenomen in een tabel:
• De maatregelen
• De termijn
• De handelswijze
• Kinderen leren omgaan met risico’s

Elektrocutie
Kinderen kunnen een elektrische schok krijgen als zij spelen met bepaalde elektrische apparaten of
stopcontacten. Bij Sgooiers hanteren wij de volgende maatregelen om elektrocutie te voorkomen.
Risico:
Elektrocutie door vingers
in het stopcontact

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Alle stopcontacten zijn
afgedekt met
afdekplaatjes.
- Maandelijks wordt er
gecontroleerd of de
afdekplaatjes nog in
goede staat zijn.

Termijn:
Doorgaans

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind
onverhoopt toch een
elektrische schok krijgt,
moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Schakel de stroom uit.
- Bel 112
- Pak het kind niet vast
voordat de stroom is
uitgezet.
- Met een
droogvoorwerp wat niet
van metaal is kan het
kind van de stroombron
worden afgehaald.
-Wanneer het kind
bewusteloos is, wordt
direct de kind reanimatie
gestart en de AED
gehaald.
E: info@sgooiers.nl

- Alle PM’ers beschikken
over een certificaat
“EHBO bij kinderen” en
weten hoe te handelen.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We komen niet aan stopcontacten en laten de afdekplaatjes zitten.
• We spelen niet met elektronische apparaten.

Beknelling van vinger tussen de deur
Kinderen kunnen met hun vingers tussen de deur komen wat beknelling als gevolg kan hebben. Bij
Sgooiers hanteren wij de volgende maatregelen om beknelling te voorkomen.
Risico:
Vinger van kind komt
tussen de deur

Maatregelen:
- Alle deuren, waar de
kinderen toegang tot
hebben, zijn voorzien
van een
veiligheidsvingerstrip tot
minimaal 1,20 m.
- Dagelijks wordt de deur
in ruimte B voorzien van
een foam deurstopper.
- Maandelijks wordt
gecontroleerd of de
veiligheids-vingerstrips
nog in goede staat zijn.
- Kinderen mogen niet
zelf de deur naar de
speelplaats openen of
sluiten. Een PM’er doet
dit en zet deze deur
veilig open.
- Als de buitendeur
wordt geopend door een
PM’er wordt er een mat
over de drempel gelegd,
zodat ze hier niet op
kunnen vallen.
- De buitendeur wordt
vastgezet met een band.

Termijn:
Doorgaans

Handelswijze:
Wanneer een kind
onverhoopt toch een
vinger tussen de deur
krijgt, moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Spoel de vinger(s) met
lauw stromend water uit
de kraan
- Is er een wond: spoel
deze voorzichtig schoon
en dek steriel af.
- De vinger(s) kunnen
gekoeld worden een
coldpack (10-20
minuten).
- Vermoeden van een
botbreuk? Beweeg de
hand of vinger(s) zo
weinig mogelijk.
- Neem bij twijfel over
de ernst contact op met
de ouders deze kunnen
contact zoeken met de
huisarts.
- Volg uit de praktijkmap
de instructiekaart
“Handelen bij open
wonden bij kinderen”.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We doen de deur naar de speelplaats niet zelf open of dicht.
• Pas naar buiten gaan als de mat over de drempel ligt.
• We spelen niet met en rondom deuren.
• We komen niet aan de band van de buitendeur.
• We komen niet aan de vingerstrips.

W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

Uitglijden of struikelen
Tijdens het spelen of wandelen kan het voorkomen dat een kind struikelt of uitglijdt. Bij Sgooiers
hanteren wij de volgende maatregelen om het uitglijden of struikelen te voorkomen.
Risico:
Maatregelen:
Termijn:
Handelswijze:
Kind glijdt uit over
rondslingerende spullen
of meegenomen afval
van buiten.

Kind glijdt uit bij het
wasbakje voor de
kinderen.

- Jassen en tassen
worden opgeborgen
aan/bij de kapstok
- Bij binnenkomst ligt
een grote mat om
schoenen te vegen.
- De PM’ers houden de
ruimtes schoon en
opgeruimd.

- Met het handenwassen
kan er water op de
grond komen, de PM’ers
controleren dit
regelmatig en maken dit
droog.

Doorgaans

Doorgaans

Wanneer een kind
onverhoopt toch
uitglijdt, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Kijk hoe het kind na de
val reageert en of er
lichamelijke schade is.
- Koel de aangedane plek
op het lichaam om
zwelling te
minimaliseren.
- Stoten- en bulten
crème kan gesmeerd
worden.
- Indien de schade groot
is en/of de PM’er het
niet vertrouwt; 112
bellen.
Indien er sprake is van
een open wond, wordt
instructie kaart “open
wond” in gang gezet.
Wanneer een kind
onverhoopt toch
uitglijdt, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Kijk hoe het kind na de
val reageert en of er
lichamelijke schade is.
- Koel de aangedane plek
op het lichaam om
zwelling te
minimaliseren.
- Stoten- en bulten
crème kan gesmeerd
worden.
- Indien de schade groot
is en/of de PM’er het
niet vertrouwt; 112
bellen.
Indien er sprake is van
een open wond, wordt
instructie kaart “open
wond” in gang gezet.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Je hangt je jas aan je eigen haakje en zet je tas en schoenen eronder.
• De waterkraan wordt gebruikt voor handenwassen of iets te drinken en is niet bedoeld om
mee te spelen.
• Heb je geknoeid met water? Maak het dan even droog met de handdoek op het hekje.
W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

2.2. Sociale veiligheid
De sociale veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van gevaar
dat veroorzaakt wordt door menselijk handelen. Sgooiers heeft een onderscheid gemaakt in groteen kleine risico’s die betrekking hebben op de sociale veiligheid. Allereerst volgen de risico’s die door
ons zijn gedefinieerd als groot risico, gevolgd door de kleine risico’s.
Alle risico’s worden weergeven in tabellen met daarin opgenomen; het risico, de maatregelen, de
kans dat het risico zich voordoet (termijn) en de handelwijze. Ook wordt beschreven hoe wij
kinderen leren omgaan met de risico’s. Wij leren kinderen actief om te gaan met risico’s door uit te
leggen welke afspraken er zijn en waarom, zelf het goede voorbeeld te geven én ze te leren hoe we
de risico’s kunnen beperken.

2.2.1. Grote risico’s
De volgende risico’s zijn door ons gedefinieerd als groot risico. Per risico zijn de volgende punten
opgenomen in een tabel:
• De maatregelen
• De termijn
• De handelswijze
• Kinderen leren omgaan met risico’s

Vermissing
Het kan voorkomen dat kinderen de opvang verlaten of tijdens het buitenspelen weglopen. Bij
Sgooiers hanteren wij de volgende maatregelen om vermissing te voorkomen.
Risico:
Kind wordt vermist op
de opvang

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Bij het brengen en
halen dienen ouders de
voordeur goed te
sluiten. Dit geldt ook
voor PM’ers.
- Kinderen mogen niet
zonder een PM’er de
groep verlaten.
- Kinderen worden niet
aan onbekende
personen meegegeven.
Indien een onbekende
een kind komt ophalen,
moeten ouders dit
voorafgaand melden en
een foto/beschrijving
van aanleveren.
- Het groepsportaal
wordt bijgehouden met
in/uitchecken zodat
PM’ers op de hoogte zijn
van de aanwezige
kinderen.

Termijn:
Doorgaans

T: 06 39 53 70 56

Handelswijze:
Wanneer een kind
onverhoopt toch vermist
wordt in het gebouw
gaat het protocol
“vermissing” in gang. De
volgende handelswijze
wordt uitgevoerd:
- Eén PM’er blijft op de
groep en vraagt aan de
andere kinderen waar
het kind zou kunnen zijn.
- Eén PM’er gaat in het
gebouw zoeken. Niet
langer dan 15 minuten.
- Indien mogelijk worden
de barmedewerkers,
pandeigenaar,
vrijwilligers en tennis
bezoekers ingezet om te
helpen zoeken. Als er
voldoende mensen
aanwezig zijn, gaat
iemand ook alvast buiten
zoeken.

E: info@sgooiers.nl

Kind wordt vermist
tijdens het
buitenspelen/de
boswandeling

W: www.sgooiers.nl

- De buitendeur is niet
direct toegankelijk voor
de kinderen omdat de
klink van de deur
omhoog staat.
-Er zit een schuif hoog
op de entree deur van
ruimte A zodat kinderen
niet zelf de deur kunnen
openmaken.
- De kinderen bevinden
zich enkel onder direct
toezicht; tijdens de
opvang onder toezicht
van beroepskracht en bij
het halen/brengen
onder toezicht van de
ouders.
- Bij het verlaten van het
terrein wachten de
kinderen bij de witte
streep.
-Bij elke wisseling van
een activiteit worden de
kinderen geteld.
- De buitenspeelplaats is
afgezet met een
afsluitbaar hek (hoger
dan 120m). Dit hek is
afgesloten.
- Er wordt geregeld door
een PM’er gecontroleerd
of kinderen niet over het
hek klimmen.
- Tijdens een
boswandeling
controleren de PM’ers
bij iedere afgesproken
plaats de lijst met
aanwezige kinderen.
- Er wordt alleen een
boswandeling gedaan
met PM’ers. Vrijwilligers
mogen wel mee ter
ondersteuning.
- Kinderen zijn tijdens de
boswandeling in het
zicht van de PM’ers.
- Er wordt met de
kinderen afgesproken
tot waar zij vooruit
mogen lopen. Dit zijn
vaste afgesproken
plaatsen.
- Eén PM'er loopt mee
vooruit naar de
afgesproken plaats.

-Na 15 minuten wordt
112 gebeld en gaat er
één PM’er buiten
zoeken. Deze houdt
contact met de PM’er
die achterblijft.
- Ellen/Paul onderhoudt
contact met ouders,
beroepskrachten en
politie tot kind is
gevonden.

Doorgaans

T: 06 39 53 70 56

Wanneer een kind
onverhoopt toch vermist
wordt tijdens het
buitenspelen/de
boswandeling. Gaat het
protocol “vermissing” in
gang. De volgende
handelswijze wordt
uitgevoerd:
- Eén PM’er blijft op de
groep en vraagt aan de
andere kinderen waar
het kind zou kunnen zijn.
- Kinderen helpen niet
mee met zoeken.
- De PM’er die bij de
groep blijft, bewaart de
rust in de groep en leidt
de kinderen af door ze te
laten spelen binnen het
afgesproken,
overzichtelijke terrein.
- Eén PM’er gaat in de
omgeving zoeken waar
we het laatst vandaan
zijn gekomen. Niet
langer dan 15 minuten.
- Voorbijgangers kunnen
gevraagd worden om te
helpen zoeken.

E: info@sgooiers.nl

De andere neemt de
achterblijvers mee.

Kind raakt vermist door
het betreden van de
tennishal.

- De hal wordt niet als
speelplek ingezet.
- Kinderen komen niet in
de kantine van de
tennishal.
- Kinderen mogen niet
naar de tennishal.
- Ouders dragen hun
kind over aan de PM’er
in ruimte A

Doorgaans

-PM’ers houden
telefonisch contact met
elkaar.
-Indien mogelijk worden
de vrijwilligers ingezet
om te helpen zoeken.
-Na 15 minuten wordt
112 gebeld door de
PM’er op de groep, de
ander gaat verder met
zoeken.
- Noteer de naam van de
politiefunctionaris.
- De politie neemt de
zoektocht over.
- PM’ers houden elkaar
telefonisch op de
hoogte.
Zie kind wordt vermist
op de opvang.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Je wacht bij de witte streep en mag hier nooit zonder toestemming van een volwassenen
overheen stappen.
• De hal is geen speelplek en we komen niet in de kantine.
• Je gaat pas naar buiten als de PM’er heeft gezegd dat dit mag.
• Onderweg luister je goed tot waar je mag lopen.
• We lopen pas verder als we compleet zijn.
• We letten op elkaar.
• We lopen hand in hand tot we in het bos zijn. Daarna mag je loslopen.
• Als er een fietser aankomt roep je “fietsalarm” en ga je op het paardenpad staan.
• Wanneer je op avontuur gaat, zorg je ervoor dat je de PM’er kan blijven zien en de PM’er jou.
• We komen niet in de kantine van de tennishal.

W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

Verkeersongeluk door het verlaten van de school
Bij het verlaten van het terrein kunnen auto’s hard rijden, wat ongelukken kunnen veroorzaken. Bij
Sgooiers hanteren wij de volgende maatregelen om verkeersongelukken te voorkomen.
Risico:
Verkeersongeluk door
het verlaten van de
school

Maatregelen:
- Kinderen verlaten
Sgooiers alleen onder
toezicht van een PM’er
of de ouders.
- Kinderen wachten bij
de witte streep op
voldoende afstand van
de weg.
- Er staat een
verkeersmaatje langs de
weg om verkeer attent
te maken op de
aanwezigheid van
overstekende kinderen.

Termijn:
Doorgaans

Handelswijze:
Mocht een kind
onverhoopt toch
betrokken zijn bij een
verkeersongeluk, dan
wordt de volgende
handelswijze ingezet:
- Afhankelijk van de
situatie wordt 112
gebeld.
-De Bhv’er wordt ingezet
en weet hoe te
handelen.
-PM’er houdt contact
met de ouders.
-De groep wordt met de
andere PM’er binnen
opgevangen en
gerustgesteld, uit het
zicht van het ongeluk.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Je wacht bij de witte streep en mag hier nooit alleen zonder toestemming van een
volwassenen overheen stappen.
• Je wacht bij maatje en steekt pas over na toestemming van de volwassenen. Je kijkt of er
geen verkeer aankomt.
• We letten op elkaar.

Kindermishandeling/grensoverschrijdend gedrag
Onder grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: ‘iedere vorm van bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die de ene persoon ten opzichte van de andere
persoon actief of passief opdringt, waardoor mogelijk ernstige schade kan worden toegebracht in de
vorm van fysiek of psychisch letsel’. Hiermee wordt bedoeld: situaties waarin iemand geestelijk of
lichamelijke schade wordt toegebracht of in zijn ontwikkelingsmogelijkheden wordt geblokkeerd.
Bij Sgooiers hanteren we het protocol “Kindermishandeling en Grensoverschrijdend Gedrag’ voor de
kinderopvang. De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te gaan met seksueel
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

W: www.sgooiers.nl

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

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. Grensoverschrijdend gedrag kan
onderverdeeld worden in:
• Lichamelijk geweld en verwaarlozing (fysieke agressie zoals slaan, schoppen, krabben, bijten
of te weinig voeding, aandacht of verzorging).
• Geestelijk geweld en verwaarlozing (verbale agressie zoals dreigen, schreeuwen, schelden,
pesten, stelselmatig negeren etc.).
• Seksuele mishandeling (seksuele intimidatie, verbaal of fysiek, aanranding en verkrachting).
• Vernieling van eigendommen van een ander en/of het zonder toestemming betreden van de
binnen- en buitenruimten van het kinderdagverblijf.
Of grensoverschrijdend gedrag nu regelmatig of incidenteel plaatsvindt, het is in alle gevallen
ontoelaatbaar. De vraag of iets wel of geen grensoverschrijdend gedrag is, kan alleen door het
slachtoffer worden beantwoord. Als het slachtoffer iets als grensoverschrijdend ervaart, moet het
ook als grensoverschrijdend worden aangepakt.
Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden tussen:
• Kind en kind.
• Ouder/verzorger en kind en vice versa.
• Medewerkers, stagiaires en kind en vice versa.
• Medewerker en medewerker.
• Ouder en medewerker en vice versa.

Bij twijfel omtrent grensoverschrijdend gedrag kan een beroepskracht een gesprek aanvragen met de
aandacht functionaris. Bij twijfel omtrent grensoverschrijdend gedrag van een beroepskracht/
houder wordt de vertrouwensinspecteur benaderd. In overleg wordt er aangifte gedaan bij de
politie.
De volgende maatregelen worden gehanteerd bij Sgooiers om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen:
• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring);
• We hanteren de BKR;
• We werken met een vier ogen principe;
• Medewerkers kennen het vier ogen principe;
• Het vier ogen principe wordt nageleefd;
• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier ogen principe niet goed wordt
nageleefd;
• Medewerkers weten hoe zij moeten handelen wanneer een kind een ander kind iets
aandoet;
• Er is een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij bespreken de meldcode
regelmatig op groepsniveau;
• Iedere PM’er heeft de app “meldcode” geïnstalleerd op zijn/haar telefoon;
• Medewerkers kennen de meldcode en hebben het certificaat Afwegingskader behaald;
• Medewerkers worden bijgeschoold op thema’s van grensoverschrijdend gedrag, huiselijk
geweld en kindermishandeling. Wij maken gebruik van de meldcode huishoudelijk geweld en
kindermishandeling inclusief afwegingskader versie 2019. Twee keer per jaar doorlopen wij de
meldcode app en herhalen wij de cursus Afwegingskader. Nieuwe beroepskrachten worden
z.s.m. binnen drie maanden na de start van hun arbeidsovereenkomst geschoold;

W: www.sgooiers.nl
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Bij Sgooiers staat dit thema, net als alle andere thema’s, centraal en besteden hier voldoende
aandacht aan. We hebben de volgende maatregelen genomen om dit thema transparant in de
aanspreekcultuur op te nemen:
• Tijdens team overleggen wordt over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te
creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.
• De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.
• In het Pedagogisch Beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je
met elkaar om kunt gaan. Waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen
wat wel en niet toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is.
• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct mogen zeggen als zij
bepaald gedrag ervaren dat zij niet wenselijk vinden. Bijvoorbeeld ‘Stop, hou op, ik wil het
niet’. De ander weet dan dat hij/zij moet stoppen. We helpen ze mondiger te maken op
momenten dat dit nodig is.
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 aandacht functionaris. Zij zal het verdere traject dan ook
begeleiden. Tevens borgt de aandacht functionaris de kwaliteit van dossiervorming. Een voorbeeld
hiervan is feiten en meningen/gevoelens gescheiden noteren, de gebeurtenis in de situatie plaatsen
etc. Per risico zijn de volgende punten opgenomen in een tabel:
• De maatregelen
• De termijn
• De handelswijze
• Kinderen leren omgaan met risico’s
Risico:
Kindermishandeling door
huiselijk geweld

Kindermishandeling door
een medewerker op
Sgooiers

W: www.sgooiers.nl

Maatregelen:
- Sgooiers hanteert de
“meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling”
inclusief afwegingskader.
Bij een vermoeden
hiervan moet het
stappenplan worden
doorlopen.
- De meldcode wordt
elke twee weken in het
teamoverleg besproken.
- Alle PM’ers hebben de
cursus “Afwegingskader”
gevolgd en behaald.
- Alle PM’ers beschikken
over een geldige VOG.
- Het vierogen principe
wordt gehanteerd.
- Iedere PM’er heeft de
app meldcode
geïnstalleerd.
- Sgooiers hanteert de
“meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling”
inclusief afwegingskader.
Bij een vermoeden

Termijn:
Doorgaans

Handelswijze:
Indien er een
vermoeden is van
kindermishandeling door
huiselijk geweld, moet
de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Het stappenplan van de
meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling
inclusief afwegingskader
moet worden gevolgd.
- Sgooiers beschikt over
een externe aandacht
functionaris via Nice to
See You. Zij begeleidt
het stappenplan.
- Veilig Thuis kan om
advies gevraagd worden.

Doorgaans

Indien er een
vermoeden is van
kindermishandeling door
een medewerker van
Sgooiers,

T: 06 39 53 70 56

E: info@sgooiers.nl

hiervan moet het
stappenplan worden
doorlopen.
- De meldcode wordt
elke twee weken in het
teamoverleg besproken.
- Alle PM’ers hebben de
cursus “meldcode”
gevolgd.
- Alle PM’ers beschikken
over een geldige VOG.
- Het vierogen principe
wordt gehanteerd.
Grensoverschrijdend
gedrag

- Sgooiers hanteert de
“meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling”
inclusief afwegingskader.
Bij een vermoeden
hiervan moet het
stappenplan worden
doorlopen.
- De meldcode wordt
elke twee weken in het
teamoverleg besproken.
- Alle PM’ers hebben de
cursus “meldcode”
gevolgd.
- Alle PM’ers beschikken
over een geldige VOG.
- Het vierogen principe
wordt gehanteerd.

Doorgaans

moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Het stappenplan van de
meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling
inclusief afwegingskader
moet worden gevolgd.
- Sgooiers beschikt over
een externe aandacht
functionaris via Nice To
See You. Zij begeleidt
het stappenplan.
Indien er een
vermoeden is van
grensoverschrijdend
gedrag, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Het stappenplan van de
meldcode huiselijk
geweld en
kindermishandeling
inclusief afwegingskader
moet worden gevolgd.
- Sgooiers beschikt over
een externe aandacht
functionaris via Nice To
See You. Zij begeleidt
het stappenplan.
- Wanneer kinderen
grensoverschrijdend
gedrag naar elkaar uiten
is het aan de PM’er om
hier adequaat op in te
spelen.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We hebben respect voor elkaar en geven zelf het goede voorbeeld.
• We hebben respect voor de dieren en de natuur.
• We zijn open en benoemen en respecteren verschillen.
• We zijn bewust van onze eigen grenzen en respecteren die.
• Geef aan als je iets niet wilt. ‘Stop hou op...’
• Zeg het tegen een begeleider als degene niet stopt.

W: www.sgooiers.nl
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2.2.2. Vier ogen principe
Bij Sgooiers vinden we het belangrijk dat kinderen in een veilige en vertrouwde omgeving worden
opgevangen. We willen zorgdragen voor de groots mogelijke veiligheid van kinderen om een slechte
pedagogische aanpak, misbruik en/of mishandeling te voorkomen. We brengen het principe van vier
ogen, vier oren en transparantie op verschillende manieren in praktijk.
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 tennishal regelmatig onverwachts langskomt om te kijken of alles goed
loopt. Het personeel van de tennishal 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 tennis bezoekers de
mogelijkheid hebben te passeren.
Wij hebben diverse mensen gevraagd regelmatig onverwacht bij ons binnen te lopen. Dit zijn: Paul
van Latum, Leo Miezenbeek, Myrte Ouwerkerk, Amélie Ruijters en Martin van der Linden. Allen zijn
opgenomen in het personenregister. Een aantal dagdelen in de week hebben wij een vrijwilliger
rondlopen.

2.2.3. Aandacht functionaris
Sgooiers heeft een externe aandacht functionaris aangesteld via Nice To See You. 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.
Aandachtfunctionaris:
• Amelie Ruijters
• amelie@nicetoseeyou.nl

2.2.4. Achterwachtregeling
Sgooiers maakt gebruik van een achterwacht. Een achterwacht is iemand die in geval van nood te
allen tijde ingeschakeld kan worden. Een achterwacht moet duidelijk geregeld zijn, zodat een PM’er
hierop terug kan vallen in geval van calamiteiten binnen Sgooiers. De achterwacht hoeft echter niet
in het pand aanwezig te zijn, maar moet wel binnen 15 minuten ter plekke kunnen zijn. Onze
achterwachten zijn:
Naam:
Afstand tot de locatie:
Beschikbare dagen:
Paul van Latum
0 km
Ma t/m vr
Barmedewerkers (Tennishal)
0 km
Ma t/m vr
Medewerkers (Zwembad)
0 km
Ma t/m vr
Medewerkers (Family Fitness)
0 km
Ma t/m vr
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2.2.5. 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 het 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 8:30 -9:10
uur. De tweede pedagogisch medewerker verzorgt de haalservice vanuit Amersfoort.
• *Wanneer er meer dan 8 kinderen per groep aanwezig zijn in de middag tijdens de
brengservice naar Amersfoort. Van 14:00 uur tot 14:50.
• Tijdens het bereiden van de warme maaltijd tussen 16:00 –16:30 uur. Eén PM’er is dan in de
grote keuken.
*De haal/brengservice naar Amersfoort wordt per 17 juli 2021 gestopt. Hiermee vervalt dan ook het
afwijken van de BKR. Tijdens de afwijking van de BKR worden de pedagogisch medewerkers zoveel
mogelijk ondersteund door vrijwilligers.

2.2.6. Brandveiligheid en ontruimingsplan
Hieronder beschrijven wij de maatregelen die Sgooiers heeft genomen met betrekking tot de
brandveiligheid van het verblijf. Uiteraard doen wij er alles aan om brand te voorkomen:
• Wij maken geen gebruik van kaarsen of snel ontbrandbare materialen.
• Decoratiemateriaal of knutsels van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de zijkanten (muren)
van het verblijf bevestigd.
• Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk eis periodiek
gecontroleerd en gekeurd.
• Minimaal 1 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening (onaangekondigd) zodat
medewerkers en kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van brand.
• Op de locatie zijn er altijd één of meerdere medewerker(s) aanwezig die in het bezit zijn van een
BHV-certificaat. Daarnaast beschikken alle PM’ers over een geldig certificaat ‘EHBO bij kinderen’.
• Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd vrij zodat bij calamiteiten de gang niet geblokkeerd is.
Eventuele obstakels worden direct verwijderd.
Het brandplan is op de locatie aanwezig en wordt beheerd door de gebouwbeheerder. Iedere ruimte
heeft een helder vluchtplan dat direct toegankelijk is. Kinderen worden geëvacueerd middels het
evacuatiekoord of een rij met hand op de schouder. Kinderen zijn hiermee bekend gemaakt. Wij
verzamelen bij een vast punt dat is opgenomen in het brandplan. Telefoonnummers van ouders zijn
digitaal beschikbaar.
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In geval van calamiteiten nemen wij altijd contact op met de ouders. Mochten deze niet bereikbaar
zijn dan worden de bekende “noodnummers” gebeld. Mochten deze ook niet bereikbaar zijn dan 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.

2.2.7. EHBO en AED
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. Mocht er toch een ongelukje of incident
gebeuren, dan is er altijd een medewerker binnen Sgooiers aanwezig die beschikt over een geldig
EHBO-certificaat. Zo weet iedereen hoe te handelen. De inhoud van de EHBO-doos wordt jaarlijks
gecontroleerd door Paul. De EHBO-kist bevindt zich in het kantoor en de coldpacks in de koelkast van
het kantoor. Er is een AED in de Tennishal aanwezig.

2.2.8. Veiligheid en privacy
Een belangrijk onderdeel binnen ons veiligheidsbeleid is het op een goede manier omgaan met en
het respecteren van de privacy van kinderen, ouders en medewerkers. Wij werken met een
verwerkingsregister. Alle documenten met persoonsgegevens worden digitaal opgeslagen en door
een twee-identificatie-bescherming afgeschermd.
Sgooiers beschikt over twee opslagplaatsen waar persoonsgegevens worden bewaard:
• Portabase; een softwaresysteem voor de kinderopvang. Hierin wordt het volgende bewaard:
persoonsgegevens van ouders, kind en medewerkers, opbouw van het kind dossier inclusief
contracten etc., inzicht in planning/bezetting en facturatie.
• Microsoft SharePoint; digitale opslagnetwerk van Sgooiers.
Sgooiers beschikt over:
• Een privacyverklaring
• Een intern privacy- protocol
• Een data-lekken register
Alle documenten zijn terug te vinden op onze website; www.sgooiers.nl en liggen ter inzage opgeslagen
op SharePoint.
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3.0. Gezondheidsbeleid
Om de leesbaarheid tegemoet te komen hebben wij in dit hoofdstuk wederom een splitsing gemaakt
in grote- en kleine risico’s. Daarnaast wordt het binnen- en buitenklimaat beschreven en tonen wij
aan hoe kwaliteit bij Sgooiers wordt gewaarborgd.
Het gezondheidsbeleid draagt bij aan het realiseren van een gezond leefmilieu voor alle bezoekers
van Sgooiers. Door de richtlijnen en maatregelen van dit beleid te volgen worden gezondheidsrisico’s
zoveel mogelijk beperkt.
Alle risico’s worden weergeven in tabellen met daarin opgenomen; het risico, de maatregelen, de
kans dat het risico zich voordoet (termijn) en de handelwijze. Ook wordt beschreven hoe wij
kinderen leren omgaan met de risico’s. Wij leren kinderen actief om te gaan met risico’s door uit te
leggen welke afspraken er zijn en waarom, zelf het goede voorbeeld te geven én ze te leren hoe we
de risico’s kunnen beperken.

3.1. Grote risico’s
De volgende risico’s zijn door ons gedefinieerd als grote risico’s. Per risico zijn de volgende punten
opgenomen in een tabel:
• De maatregelen
• De termijn
• De handelswijze
• Kinderen leren omgaan met risico’s

Verspreiding van een infectieziekte via: oppervlakten, lucht, water, zand, speelgoed, dieren etc.
Infectieziekten kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. De verspreiding gaat via: de
handen, lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel, braaksel, ontlasting, enzovoorts), de lucht
(druppels door hoesten, huidschilfers of stof). Bij Sgooiers kunnen wij een uitbraak nooit uitsluiten,
maar om verspreiding van ziekteverwekkers te voorkomen hebben wij verschillende maatregelen
genomen.
Risico:
Verspreiding van een
infectieziekte via:
oppervlakten, lucht,
water, zand, speelgoed,
dieren etc.
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Maatregelen:
- Er wordt een goede
handhygiëne gehanteerd
voor het bereiden van
eten, bij verschoning, na
het hoesten en niezen,
na braaksel, na
wondverzorging, na
contact met dieren, na
het buitenspelen.
- Er wordt zorggedragen
voor ventilatie van de
ruimtes.
- Zand in de zandbakken
wordt regelmatig
gecontroleerd en 2 keer
per jaar vervangen.
- Water in zwembadjes
wordt na ieder gebruik
ververst.

Termijn:
Doorgaans
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Handelswijze:
Om het overdragen van
ziektekiemen te
beperken hanteren wij
het protocol
“handenwassen” (zie
instructiekaart bij de
kraan). Daarnaast zijn er
diverse
schoonmaaklijsten die
wij inzetten om
verspreiding te
voorkomen.
Indien er onverhoopt
toch sprake is van
“ziekte” bij een kind of
PM’er, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
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- Speelmateriaal wordt
regelmatig gereinigd
volgens het
schoonmaakrooster.
- Zieke kinderen of
PM’ers wordt geacht
thuis te blijven.
- Er wordt zorggedragen
voor een schone
speel/leefomgeving.
- Na verschoning met
ontlasting wordt het
aankleedkussen
gereinigd.
- Kinderen hebben hun
eigen drinkbeker.
- Kinderen en PM’ers
hoesten/niezen in hun
ellenboog.
- Papieren zakdoekjes
worden na gebruik
weggegooid.

- Controleer of kind
opgehaald moet worden
om verdere verspreiding
te voorkomen.
- Zieke medewerkers
gaan naar huis
(vervanger wordt
opgeroepen).
- Licht de ouders van het
kind in.
- Indien nodig wordt de
GGD en andere ouders
geïnformeerd.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Voor en na het eten wassen we onze handen.
• Als we buiten hebben gespeeld wassen we onze handen.
• We stoppen speelgoed, zand of dingen uit de natuur niet ins ons mond.
• Na het toilet wassen we onze handen.
• We gebruiken ons eigen bord, beker en bestek.
• Nies/ hoest in je ellenboog.
• Een zakdoekje gooi je na gebruik gelijk weg.

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 ervan 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.
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Noteren van data
De beroepskracht draagt zorg voor een goede vastlegging. In verband met de AVG let de
beroepskracht erop 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
Voor iedere beroepskracht is er in de praktijk een telefoon ter beschikking waar de Kiddi-app van het
RIVM op gedownload is. 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. Deze kidi-app dient als het protocol en handelswijze voor alle infectieziekten.
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.
Melden bij de GGD
Er zijn een aantal melding plichtige ziektes op basis van artikel 26 Wet Publieke gezondheid. De Kiddiapp 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 melding plichtige 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.
• Een positief besmet persoon met COVID-19 (Sgooiers hanteert een uitgebreid protocol voor
COVID-19, wat terug te vinden is op SharePoint en in het ouderportaal).
Bij acuut gevaar wordt direct medische hulp ingeschakeld via 112
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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).
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
• Het geneesmiddel zit in de verpakking met originele bijsluiter en eventuele sticker met
doktersvoorschrift van toediening.
• Het geneesmiddel is voorgeschreven op naam van het betreffende kind.
• De houdbaarheidsdatum van het geneesmiddel is nog niet verstreken.
• Een geneesmiddel is bij voorkeur eerst thuis door ouders toegediend.
• 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/verzorgers geven toestemming:
Toestemming wordt gegeven middels het invullen van de “overeenkomst toediening
geneesmiddelen”. Op dit formulier worden ook de instructies voor het toedienen vastgelegd.
• De beroepskracht bewaart het geneesmiddel volgens voorschrift en buiten bereik van
kinderen.
• Toedienen van het geneesmiddel gebeurt door geïnstrueerde vaste beroepskrachten (en dus
niet door invalkrachten of stagiaires).
• 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 en paracetamol
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 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.
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 autoinjector (epi-pen voor kinderen met een allergie) wordt beschreven in het protocol ‘toediening
geneesmiddelen’.

Kruisbesmetting/ voedselvergiftiging
Een voedselinfectie kan braken, diarree en andere klachten veroorzaken. Goede hygiëne voorkomt
besmetting en verspreiding. Bij Sgooiers hanteren wij verschillende maatregelen om kruisbesmetting
en voedselvergiftiging te voorkomen.
Risico:
Kruisbesmetting/
voedselvergiftiging
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Maatregelen:
- Aangeboden voedsel
wordt voorafgaand altijd
gecontroleerd op
houdbaarheidsdatum en
of het nog vers is. Er
wordt twee keer per
week boodschappen
gedaan waardoor er vers
eten wordt aangeboden.
- Al het voedsel is
voorzien van een datum
waarop het is geopend.
- Eten wat uit de koeling
komt wordt binnen 30
minuten teruggezet of
binnen 2 uur genuttigd.
- Al het eten in de
koeling wordt afgesloten
middels een bakje of
afgesloten zakje.
- Fruit en groente wordt
voor het schillen
gewassen.
- Goede handhygiëne
wordt toegepast
voorafgaand aan het
bereiden van eten.

Termijn:
Doorgaans
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Handelswijze:
Wij hanteren een
protocol
‘voedselbereiding’
waarin beschreven staat
hoe wij het voedsel op
een veilige manier
kunnen verwarmen en
bereiden.
Indien er onverhoopt
toch sprake is van
kruisbesmetting of
voedselvergiftiging bij
een kind of PM’er, moet
de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Neem contact op met
ouders en eventueel
huisarts van het kind.
- Houdt het kind rustig
en goed in de gaten.
- Blijf het kind voldoende
water geven.
- Volg instructies van de
huisarts op.
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- De koelkast heeft een
temperatuur van
maximaal 6 graden.
- Groente en vlees wordt
apart van elkaar
gesneden, op een aparte
snijplank.
- Na het snijden van
vlees wordt
bereidingsmateriaal
afgewassen.
- Allergieën van kinderen
zijn bekend bij de PM’er
en wordt bij de
bereiding van voedsel
rekening mee gehouden.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We gebruiken ons eigen bord, beker en bestek.
• We eten alleen het eten wat bereid is door een PM’er.
• We eten alleen van ons eigen bord.
Uitdroging
Uitdroging is simpel gezegd een tekort aan vocht in het lichaam. Het ontstaat vaak door diarree,
spugen en koorts. Bij Sgooiers hanteren wij verschillende maatregelen om de kans op uitdroging zo
veel mogelijk te beperken.
Risico:
Uitdroging

Maatregelen:
- Er zijn vaste eet- en
drinkmomenten zodat
op die momenten in
ieder geval wordt
gedronken.
- Kinderen kunnen zelf
de gehele dag water
pakken of vragen.
- Op warme dagen
worden er extra
“drinkmomenten”
ingelast.
- Wanneer kinderen
diarree hebben, krijgen
zij extra aangeboden
door een PM’er.

Termijn:
Zomerperiode

Handelswijze:
Indien er onverhoopt
toch sprake is van
uitdroging bij een kind,
moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Neem contact op met
ouders en huisarts van
het kind.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Tijdens de vaste eet- en drinkmomenten, drinken we allemaal minimaal 1 beker.
• Als je dorst hebt, pak je zelf drinken of vraag je aan de PM’er om extra drinken.
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3.1.1. Kleine risico’s
De volgende risico’s zijn door ons gedefinieerd als kleine risico’s. Per risico zijn de volgende punten
opgenomen in een tabel:
• De maatregelen
• De termijn
• De handelswijze
• Kinderen leren omgaan met risico’s
Onderkoeling
Een te lage temperatuur kan leiden tot een milde of ernstige onderkoeling. Het betekent natuurlijk
niet dat kou geheid leidt tot een onderkoeling. Er wordt gesproken van een onderkoeling als de
lichaamstemperatuur onder de 35 graden Celsius komt. In dit geval kan het lichaam zichzelf niet
voldoende opwarmen. Bij Sgooiers worden er verschillende maatregelen gehanteerd om
onderkoeling te voorkomen.
Risico:
Onderkoeling

Maatregelen:
- Ouders worden
gevraagd om de
kinderen, afgestemd op
het weer, aan te kleden.
- Voordat we naar buiten
gaan worden de
kinderen door een PM’er
gecontroleerd of zij
voldoende buitenkleding
aanhebben.

Termijn:
Winterperiode; bij hele
lage temperaturen.

Handelswijze:
Indien er onverhoopt
toch sprake is van
onderkoeling bij een
kind, moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Bel 1-1-2. Zet je
telefoon op de
luidspreker.
- Voorkom verdere
afkoeling.
- Verwijder natte
kleding.
- Wikkel het kind in
dekens.
- Wikkel armen en benen
afzonderlijk in.
- Voorkom onnodige
bewegingen.
- Geef het kind niets te
eten en drinken.
- Zet het kind bij ernstige
onderkoeling nooit in
bad of onder de douche.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Met het buitenspelen doen we een jas aan, tenzij een PM’er zegt dat het niet hoeft.
• Als je een pak, muts en/of handschoenen mee hebt gekregen, doe je deze aan/op tijdens het
buitenspelen.
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Verhitting
Kinderen zijn gevoeliger voor hitte, omdat ze hun lichaamswarmte nog niet zo goed kunnen regelen.
Bij Sgooiers hanteren wij de volgende maatregelen om verhitting bij hoge temperaturen te
voorkomen.
Risico:
Verhitting

Maatregelen:
- Bij warm weer wordt er
gewerkt volgens het
protocol “kinderen in de
zon”.
- Indien nodig worden er
schaduwdoeken
geplaatst om extra
schaduwplekken te
creëren.
- Ouders wordt gevraagd
om een petje/hoedje
mee te geven.
- Kinderen worden
regelmatig ingesmeerd
met minimaal factor 50.
- Er wordt extra vocht
aangeboden gedurende
de dag.

Termijn:
Zomerperiode bij hoge
temperaturen.

Handelswijze:
Indien er onverhoopt
toch sprake is van
verhitting bij een kind,
moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Leg het kind neer en
geef rust in een koele
omgeving.
- Bescherm tegen de zon
(bijvoorbeeld met een
redding deken, binnen of
parasol)
- Laat het kind niet te
koude drank drinken.
- Koel eventueel
verkrampte spieren.
- Bel 1-1-2 als de
toestand niet snel
verbetert.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• Bij hoge temperaturen drinken we extra water.
• Zorg dat je ingesmeerd bent voordat je naar buitengaat.
Legionella
De legionellabacterie groeit in water met een temperatuur tussen de 20 en 50 graden Celsius. Bij
Sgooiers doen wij er alles aan om de legionellabacterie te voorkomen.
Risico:
Legionellabacterie in het
water.

Maatregelen:
- Stilstaand water wordt
na het spelen
weggegooid.
- Na het weekend of een
vakantieperiode laten
we de kranen minimaal
5 minuten doorstromen.
- PM’ers letter erop dat
kinderen nooit stilstaand
water drinken.

Termijn:
Doorgaans.

Handelswijze:
Indien er onverhoopt
toch sprake is van de
legionellabacterie in het
water, moet de volgende
handelswijze in gang
worden gezet:
- Neem contact op met
ouders en eventueel
huisarts van het kind.
- Houdt het kind rustig
en goed in de gaten.
- Blijf het kind voldoende
water geven.
- Volg instructies van de
huisarts op.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We drinken geen stilstaand water.
• We drinken alleen uit onze bekers.
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Sociale onzekerheid
Bij Sgooiers vinden wij het belangrijk dat kinderen zich sociaal op hun gemak voelen en veilig kunnen
opgroeien. Sociale onzekerheid kan voorkomen, maar proberen wij waar kan zo veel mogelijk te
beperken.
Risico:
Sociale onzekerheid

Maatregelen:
- Als voorbijgangers de
kinderen aanspreken,
houdt de PM’er dit in de
gaten en schat in of dit
een veilige situatie is.
- We luisteren naar
elkaar.
- We behandelen elkaar
met respect.
- We accepteren dat er
verschillen zijn.

Termijn:
Doorgaans

Handelswijze:
Indien er onverhoopt
toch sprake is van
sociale onzekerheid bij
een kind, moet de
volgende handelswijze in
gang worden gezet:
- Neem het kind even
apart en luister naar het
kind.
- Probeer de situatie op
te lossen.
- Licht de ouders in.

Kinderen leren omgaan met risico’s:
• We luisteren naar elkaar.
• We behandelen elkaar met respect.
• We accepteren elkaar en onze verschillen.
• Als iemand iets tegen je zegt wat je niet leuk vindt, zeg je dat (stop hou op) of je zegt het
tegen Paul of Ellen.

3.2. Gezond binnenklimaat
Bij Sgooiers vinden wij het van groot belang dat kinderen zich kunnen ontwikkelen in een veilig, maar
ook gezond binnenklimaat. Voor een gezond binnenklimaat zijn de volgende factoren van groot
belang: luchtverversing, temperatuur, vochtbalans en de kwaliteit van de (binnen)lucht.
Luchtzuivering/ventilatie
Er worden verschillende maatregelen genomen om het binnenklimaat te ventileren en luchtkwaliteit
op peil te houden:
• Er wordt voldoende geventileerd door deuren open te zetten. Ventilatie is het proces waarbij
‘verse’ lucht van buiten naar binnen wordt toegevoerd en gebruikte lucht van binnen naar buiten
wordt afgevoerd.
• Er is een CO2 meter aanwezig en deze geeft aan wanneer het te hoog is. Als het te hoog is
moeten ramen en deuren worden opengezet.
• Twee keer per jaar wordt gecontroleerd of de CO2 meter nog voldoende werkt.
• Minimaal twee keer per dag worden de ruimtes gelucht door alle deuren circa een kwartier
open te zetten.
• In de basisschool is een ventilatiesysteem geïnstalleerd, die automatisch aangaat met het licht.
• Er wordt gestreefd naar een binnentemperatuur tussen de 17 en 20 graden. Is de temperatuur
onder de 17 graden; wordt de verwarming hoger gezet. Is de temperatuur boven de 20
graden; wordt de verwarming lager gedraaid of wordt er een raam of deur opengezet.
• 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.
• Ventilatieroosters staan open en worden niet gesloten.
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De pandeigenaar draagt er zorg voor dat het ventilatiesysteem wordt onderhouden door de
leverancier.
Bij hoge temperaturen worden er binnen geen intensieve bewegingsactiviteiten gepland.
Om de lucht schoon en fris te houden, gebruiken we geen spuitbussen (verf, haarlak,
luchtverfrissers etc.)
Er wordt geen wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of andere chemicaliën met
oplosmiddelen gebruikt waar kinderen bij zijn.
We zorgen ervoor dat sanitaire ruimten en verschoningsruimte schoon blijven.

Schoonmaak van binnenklimaat
Om het binnenklimaat zo schoon mogelijk te houden hanteren wij schoonmaaklijsten (zie bijlage). In
deze schoonmaaklijsten is opgenomen wat er moet worden schoongemaakt, de frequentie en de
methode. Daarnaast hanteren wij nog andere maatregelen om een gezond binnenklimaat te
waarborgen.
Alle PM’ers zijn op de hoogte van de algemene afspraken rondom het schoonmaken:
• Maak schoon van ‘schoon’ naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’;
• Meubels en voorwerpen worden schoongemaakt met allesreiniger verdund met water (1
deel op 7 delen water) van een huishoudelijk schoonmaakmiddel.
• 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. Na gebruik worden deze
droog opgeborgen (niet laten staan in oud water);
• Doeken, wissers en wegwerpsponzen die worden gebruikt zijn schoon;
• Doeken worden gewassen op 60 graden;
• 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 week 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;
• 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).
Afspraken rondom het 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;
• Wat gedesinfecteerd is, laten drogen aan de lucht;
• Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. Het product is
instabiel en niet toegestaan als desinfectiemiddel.
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Afspraken rondom 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.
• Afvalemmers worden minimaal één keer per dag geleegd.
• Etensresten worden direct na het gebruik van een maaltijd in afsluitbare afvalbakken
bewaard.
• De damesverbandcontainer in de damestoiletten wordt dagelijks verschoond.
Afspraken rondom preventie ongedierte:
• Beroepskrachten zorgen ervoor dat er geen toegangsmogelijkheden tot de ruimten zijn voor
ongedierte.
• Beroepskrachten controleren 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.
• Beroepskrachten zorgen voor goede reiniging van de keuken, kantoor en de groepsruimten:
etensresten trekken ongedierte aan.
• Beroepskrachten controleren 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 professionele
plaagdierbestrijder.

3.3. Gezond buitenklimaat
Bij Sgooiers vinden wij het net zo belangrijk dat kinderen zich in een gezond buitenklimaat kunnen
ontwikkelen. Voor een gezond buitenklimaat is het belangrijk dat de speelplek wordt
schoongehouden en PM’ers extra alert zijn op teken en insectbeten.
Schoonhouden van buitenklimaat
Wanneer kinderen buitenspelen checkt de PM’er altijd eerst de buitenruimte op de aanwezigheid
van ongedierte, brandnetels, uitwerpselen van dieren, (zwerf)afval en andere zaken die een risico
vormen voor de veiligheid en daarmee ook de gezondheid van kinderen. Is er iets niet in orde dan
wordt dit indien mogelijk, direct verholpen of er worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen
dat de veiligheid en gezondheid van kinderen niet in gevaar komt.
Teken en insectbeten
Als er een teek op de huid van een kind gevonden wordt, moet deze zo snel mogelijk verwijderd worden
met behulp van een tekentang. Afspraken voor het verwijderen van een teek:
• Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast. Knijp niet in het lichaam van de teek;
• Maak een rustige trekkende beweging waardoor de teek loskomt en de teek de huid moet
loslaten;
• Volg de gebruiksaanwijzing van de tekentang. Daarin staat of je de teek recht of draaiend van
de huid moet trekken;
• Zorg dat er geen delen van de teek in de huid achterblijven: dat kan ontstekingen
veroorzaken;
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Noteer de plaats op het lichaam en de datum waarop de teek gebeten heeft. Je kunt de plek
ook met pen of stift omcirkelen.;
Pas als de teek weg is, ontsmet je de plek met ontsmettingsmiddel;
Geef ouders door dat het kind een tekenbeek had en laat ze alert blijven. Wanneer de plek
groter en/of roder van kleur wordt geef dan het advies de huisarts te raadplegen.

Wespen en bijen veroorzaken nare en pijnlijke steken. Ze worden aangetrokken door zoete geuren.
De kinderen worden voor het naar buiten gaan gecontroleerd op plakkerige handen en monden en
buiten worden geen zoetigheden genuttigd (limonade, ijsjes etc.). Afspraken voor het behandelen
van een insectenbeet:
• Verwijder als dat mogelijk is de angel en zuig het gif uit de plek waar gestoken is;
• Koel de plaats van de steek met een nat kompres of een coldpack;
• Gebruik eventueel een zalf tegen de huidirritatie;
• Neem contact op met de huisarts als de steekplaats erg dik wordt;
• Als een kind in mond of keel is gestoken: bel of laat 112 bellen. Laat het kind, afhankelijk van
de leeftijd zuigen op een ijsblokje om zwelling tegen te gaan
• Allergische reactie? Bel 112 bij heftige benauwdheid, shockverschijnselen en/of bij zwelling
in nek-hals gebied.

3.4. Borging kwaliteit
Om kwaliteit te waarborgen hebben wij in de bijlage verschillende checklijsten opgenomen. Hiermee
wordt inzichtelijk wanneer en wie welke taken moeten uitvoeren. Ook is opgenomen hoe het
Veiligheid- en Gezondheidsbeleid (V&G) geactualiseerd wordt. Daarnaast zijn de schoonmaaklijsten
hierin terug te vinden en als laatste zijn er aanvullende protocollen opgenomen.

3.4.1. Interne communicatie
Bij Sgooiers vinden wij het belangrijk dat iedereen op de hoogte wordt gesteld van ons V&G. Om
deze redenen stellen wij dit V&G beschikbaar op onze website, zodat iedereen hier toegang tot
heeft. Daarnaast ondernemen wij intern verschillende handelingen om dit V&G onder de aandacht te
brengen, zoals:
• Het V&G wordt met alle ouders gedeeld via het ouderportaal.
• Het V&G wordt elke twee weken intern besproken in het teamoverleg.
• Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld van belangrijke thema’s of
aanpassingen.
• Door de gehele locatie van Sgooiers hangen instructiekaarten die de handelswijze uit het
V&G ondersteunen.
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4.3.1.1. Medewerkers
Nieuwe medewerkers ontvangen het V&G voor aanvang van hun werkzaamheden. Geacht wordt dat
zij volledige kennis hiervan nemen. Daarnaast wordt er een gesprek gepland met Ellen Ouwerkerk en
de nieuwe medewerker om zowel het V&G als Pedagogisch Beleidsplan door te nemen. Hierin krijgt
de medewerker ruimte om vragen te stellen, maar ook ontvangt de medewerker toelichting op
protocollen en checklijsten.

4.3.1.2. Ouders
Naast het beschikbaar stellen van het V&G op onze website, ontvangen alle ouders het V&G ook in
het “ouderportaal” van Portabase. Deze stellen wij beschikbaar voorafgaand aan de ingangsdatum.
Tijdens het intakegesprek met een PM’er wordt dit toegelicht en is ruimte om vragen te stellen en
opmerkingen te geven. Sgooiers hecht grote waarde aan de betrokkenheid van ouders. Om deze
reden is er te allen tijde mogelijkheid om feedback te geven of een individueel gesprek aan te vragen.
Ook beschikt Sgooiers over een oudercommissie waarin leden actief betrokken zijn met de
organisatie. Het V&G is voorafgaand aan plaatsing voorgelegd aan de leden van de oudercommissie.
Met elkaar streven wij naar een veilige ontwikkelomgeving voor de kinderen én ouders van Sgooiers.
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Bijlage 1. Actielijst Veiligheid- en Gezondheidsbeleid
Omschrijving:
EHBO- kist (voorraad controleren
en aanvullen)
Aanpassingen in hygiëne COVID19
Controle CO2 meter
Planken bank buiten controleren
(bevestiging, splinters).
Bevestigingen (moeren en
bouten) loopfietsen controle
Knelbeveiliging verstevigd
/gerepareerd deuren
Band deur naar speelplaats
vervangen
Eikenboom op speelplaats laten
behandelen i.v.m. processierups.
Controle CO2 meter
Planken buiten controle (splinters
en bevestiging)
Hoekbeschermers bij haard
vastgezet i.v.m. loslaten
Rookmelders gecontroleerd in
ruimte A en B
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Datum laatst gedaan:
November 2020

Datum opnieuw doen:
Juni 2021

Start maart 2020
8 februari 2021
11 februari 2021 (gemaakt)

Doorlopend tot heden. Aanpassen
wanneer nodig.
7 mei 2021
12 mei 2021

26 maart 2021

26 juni 2021 checken

2 april 2021
16 april 2021

Wanneer deze weer scheurt,
vervangen voor nieuwe.
Wanneer versleten is.

16 april 2021

April 2022

7 mei 2021
12 mei 2021
15 mei 2021

November 2021
13 augustus 2021( indien nodig,
gelijk)
Wanneer weer loslaat.

17 mei 2021

17 september herhalen check.
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Bijlage 2. Actualiseren Veiligheid- en gezondheidsbeleid
Het Veiligheids- en gezondheidsbeleid van Sgooiers is een levend document. Dat betekent dat het
beleid nooit af is en bij veranderingen binnen de organisatie, constateringen of bij incidenten wordt
aangepast. Hieronder geven we aan wanneer het beleid voor het laatst is geactualiseerd en wat de
reden was voor de aanpassing.
Datum aangepast:
April 2019
Juli 2019
December 2019
Juni 2020
November 2020
April 2021
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Reden van aanpassing:
Start SGOOIERS
Na overleg met GGD
Inspectierapport GG december 2019
Na overleg met GGD
Interne aanpassingen
Versie 4.0 gemaakt en interne aanpassingen
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Bijlage 3. Schoonmaakschema
Schoonmaakschema algemeen:
Wat:
Vloeren
Eettafel
Stoelen en banken (eettafel)
Handdoeken voor kinderen
Handdoeken en theedoeken voor
medewerkers
Toiletten
Verschoningsruimte
Deurklinken en handgrepen
Afvalbakken
Ramen
Plafond
Ventilatierooster
Radiatoren
Deuren
Opstapkrukjes

Frequentie:
Dagelijks
Na gebruik
Na gebruik
Drie keer per dag
Dagelijks

Methode:
Stofzuigen en dweilen
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Wassen 60 graden
Wassen 60 graden

Elk dagdeel en indien nodig vaker
Na gebruik
Dagelijks en indien nodig vaker
Dagelijks
Vier keer per jaar
Vier keer per jaar
Vier keer per jaar
Vier keer per jaar
Maandelijks
Dagelijks

Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Legen en nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Stofdraden verwijderen
Nat schoonmaken
Stofzuigen en nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken

Wat:
Speel- en werkvlakken
Kasten en planken tot 1.20 meter
Kasten en planken boven 1.20
meter
Vloer- en speelkleden

Frequentie:
Dagelijks
Wekelijks
Maandelijks

Methode:
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken

Dagelijks

Speelgoed en
ontwikkelingsmateriaal
Knuffelbeesten en kussens
Verkleedkleren
Boeken
Beddengoed (ieder kind eigen
slaapzak)
Bedden
Buitenruimte:
Zandbak
Controle giftige stoffen, afval en
peuken

Maandelijks
Na thema (ongeveer 6 weken)
Na thema (ongeveer 6 weken)
Na thema (ongeveer 6 weken)
Wekelijks

Stofzuigen en vlekken direct
verwijderen
Kapot speelgoed weg en nat
schoonmaken
Wassen 60 graden
Wassen 60 graden
Vochtig afnemen
Wassen 60 graden

Wekelijks

Nat schoonmaken

Drie keer per jaar
Dagelijks

Nieuw zand
Visuele controle en weghalen

Schoonmaakschema speelruimten:

Schoonmaakschema keuken en kantoor:
Wat:
Aanrecht en wasbak
Keukenkasten
Koelkast
Keukenmateriaal (koffieapparaat,
waterkoker, fornuis etc.)
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Frequentie:
Dagelijks
Maandelijks
Maandelijks
Na gebruik
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Methode:
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
Nat schoonmaken
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