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1. Inleiding 
1.1: Introductie 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kinderdagverblijf Dotjes. Met behulp 

van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de 

kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te 

bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren 

omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2019. Om tot dit beleidsplan 

te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal 

stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, 

speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. 

Loes Kouwenberg-Bish is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. 

Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich 

betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of 

een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu 

in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we 

monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in 

de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct 

controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt. 
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2. Missie, visie en doel 
Missie 

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:  

- kinderen af te schermen van grote risico’s  

- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s  

- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling. 

Visie 

Kinderdagverblijf Dotjes staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit 

waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van 

kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten 

situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en 

speelomgeving vormt de basis van dit alles.  

Doel 

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien 

van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De 

belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:  

1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,  

2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s 

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen 

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd 

kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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3. Grote risico’s 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen leiden 

tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s 

onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per 

categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen 

die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken.  

3.1: Voorbeelden van grote risico’s 

Fysieke veiligheid 

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

vallen van een bepaalde hoogte, vingers tussen de deur, verstikking, verbranding en vergiftiging. 

In onderstaande tabel is te vinden wat de genomen maatregelen op dit moment met betrekking  

tot fysieke veiligheid zijn om deze grote risico’s te kunnen beperken. 

 

Risico’s ten aanzien van 
fysieke veiligheid 

Genomen maatregelen  bij  
KDV Dotjes Multi Kids  

Genomen maatregelen  bij  
KDV Dotjes Mini Kids 

Vallen van een bepaalde 
hoogte 

 De 2-4-groep heeft een 
aantal bedden met een 
dakje zodat de kinderen 
daar niet uit kunnen 
klimmen.  

 Kinderen worden in de 
kinderstoel vastgezet. 

 De bovenste bedden 
hebben een dakje zodat de 
kinderen daar niet uit 
kunnen klimmen.  

 Kinderen worden in de 
kinderstoel vastgezet. 

Vingers tussen de deur  Bij de deuren zitten 
beschermers zodat vingers 
er niet tussen zouden 
kunnen. 

 Bij de deuren zitten 
beschermers zodat vingers 
er niet tussen zouden 
kunnen. 

Verstikking  Aan de baby’s wordt  het 
fruit en brood in kleine 
stukjes gegeven en 
eventueel korstjes eraf 
gehaald. 

 Het speelgoed wordt goed 
in de gaten gehouden op 
kleine stukjes waarin 
kinderen zich kunnen 
verslikken. 

 Er wordt goed opgelet of dat 
kinderen niet te veel eten in 
één keer in de mond 
stoppen. 

 Aan de baby’s wordt  het 
fruit en brood in kleine 
stukjes gegeven en 
eventueel korstjes eraf 
gehaald. 

 Het speelgoed wordt goed 
in de gaten gehouden op 
kleine stukjes waarin 
kinderen zich kunnen 
verslikken. 

 Er wordt goed opgelet of 
dat kinderen niet te veel 
eten in één keer in de 
mond stoppen. 

Verbranding  Iedere verwarming heeft 
een verwarmingskast, zodat 
kinderen zich niet aan de 
verwarming kunnen 
verbranden. 

 Kinderen mogen niet in de 
keuken komen, waar de 
waterkoker staat. 

 Iedere verwarming heeft 
een verwarmingskast, 
zodat kinderen zich niet 
aan de verwarming 
kunnen verbranden. 

 Kinderen mogen niet in de 
keuken komen, waar de 
waterkoker staat. 
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 We hebben geen kookplaat. 
 Warm drinken wordt hoog 

weggezet en niet met 
kinderen op schoot 
opgedronken. 

 Kinderen worden in de 
zomer op tijd en goed 
ingesmeerd met 
zonnebrandcrème. 

 We hebben geen 
kookplaat. 

 Warm drinken wordt hoog 
weggezet en niet met 
kinderen op schoot 
opgedronken. 

 Kinderen worden in de 
zomer op tijd en goed 
ingesmeerd met 
zonnebrandcrème. 

Vergiftiging  De schoonmaakmiddelen 
staan opgeborgen op  hoge 
plaatsen en zijn niet in het 
zicht van kinderen.  

 Bij de verticale en 
peutergroep kunnen de 
kinderen  niet bij de 
lijmpotjes en worden er 
plakstiften gebruikt. 

 De schoonmaakmiddelen 
staan opgeborgen op  hoge 
plaatsen en zijn niet in het 
zicht van kinderen.  

 Bij de verticale en 
peutergroep kunnen de 
kinderen  niet bij de 
lijmpotjes en worden er 
plakstiften gebruikt. 

 

 

 

Risico’s ten aanzien van 
fysieke veiligheid 

Genomen maatregelen  bij  
BSO Cool Kids I 

Genomen maatregelen  bij  
BSO Cool Kids II 

Vallen van een bepaalde 
hoogte 

 Rondom de klimrekken 
van de buitenruimtes is 
een zachte ondergrond. 
 

 Rondom de klimrekken 
van de buitenruimtes is 
een zachte ondergrond. 

Vingers tussen de deur  Bij de deuren zitten 
beschermers zodat 
vingers er niet tussen 
zouden kunnen. 
 

 Bij de deuren zitten 
beschermers zodat 
vingers er niet tussen 
zouden kunnen. 

 
Verstikking  Kinderen mogen niet 

rondlopen met eten (of 
snoep) in de mond. 

 Er wordt goed opgelet of 
dat kinderen niet te veel 
eten in één keer in de 
mond stoppen. 

 

 Kinderen mogen niet 
rondlopen met eten (of 
snoep) in de mond. 

 Er wordt goed opgelet of 
dat kinderen niet te veel 
eten in één keer in de 
mond stoppen. 

Verbranding  Iedere verwarming heeft 
een verwarmingskast, 
zodat kinderen zich niet 
aan de verwarming 
kunnen verbranden. 

 Kinderen mogen niet in 
de keuken komen, als de 
waterkoker aan staat. 

 We hebben geen 
kookplaat. 

 Kinderen mogen niet in 
de keuken komen, als de 
waterkoker aan staat. 

 We hebben geen 
kookplaat. 

 Warm drinken wordt 
hoog weggezet en niet 
met kinderen op schoot 
opgedronken. 

 Kinderen worden in de 
zomer op tijd en goed 
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 Warm drinken wordt 
hoog weggezet en niet 
met kinderen op schoot 
opgedronken. 

 Kinderen worden in de 
zomer op tijd en goed 
ingesmeerd met 
zonnebrandcrème. 
 

ingesmeerd met 
zonnebrandcrème. 

Vergiftiging  De schoonmaakmiddelen 
staan opgeborgen op  
hoge plaatsen en zijn niet 
in het zicht van kinderen.  

 Er zijn goede afspraken 
gemaakt over het gebruik 
van lijm en plakstiften. 

 

 De schoonmaakmiddelen 
staan opgeborgen op  
hoge plaatsen en zijn niet 
in het zicht van kinderen.  

 Er zijn goede afspraken 
gemaakt over het gebruik 
van lijm en plakstiften. 
 

 

 

 

Sociale veiligheid 

Ten aanzien van de sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote 

risico’s: grensoverschrijdend gedrag, vermissing en kindermishandeling. In onderstaande tabel 

is te vinden wat de genomen maatregelen op dit moment met betrekking tot de sociale veiligheid 

zijn om deze grote risico’s te kunnen beperken. 

 

 

 

Risico’s ten aanzien van de 
sociale veiligheid 

Genomen maatregelen  bij  
KDV Dotjes Multi Kids 

Genomen maatregelen  bij  
KDV Dotjes Mini Kids 

Grensoverschrijdend gedrag. 
Wanneer een kind dreigt 
slachtoffer te worden van een 
bedreiging of geweld door 
een persoon die aanwezig is 
op het kinderdagverblijf 
wordt er gesproken van 
grensoverschrijdend gedrag.  
Dit kan zowel een kind, een 
ouder of een medewerker 
zijn. 

 In de protocollenmap zit 
een protocol over hoe om 
te gaan met agressie en 
geweld. Deze map is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan de Langdonk 
43. 

 In Bijlage 1 staan de 
“algemene Gedragsregels 
Kinderdagverblijf  Dotjes” 
vermeld. 

 

 In de protocollenmap zit 
een protocol over hoe om 
te gaan met agressie en 
geweld. Deze map is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan de Langdonk 
43. 

 In Bijlage 1 staan de 
“algemene Gedragsregels 
Kinderdagverblijf  Dotjes” 
vermeld. 

 
Vermissing  Op de poort van de 

speelplaats aan de Multi 
Kids zit een dranger 
zodat de poort altijd 
afgesloten is. Ouders 
worden er op 
geattendeerd de poort 
goed te sluiten. 

 De poort van de Mini Kids 
is altijd gesloten. Ouders 
brengen en halen hun 
kinderen via de voordeur. 

 We blijven de kinderen 
tellen zodat we op de 
hoogte zijn van hoeveel 
kinderen er zijn.  
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 We blijven de kinderen 
tellen zodat we op de 
hoogte zijn van hoeveel 
kinderen er zijn.  

 
Kindermishandeling  Wanneer er een 

vermoeden is van 
kindermishandeling 
wordt het stappenplan 
van de Meldcode 
Kindermishandeling 
gevolgd. Het stappenplan 
voor de meldcode 
kindermishandeling is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan Langdonk 43 
en in een app op de tablet 
die op iedere groep 
aanwezig is. 

 Wanneer er een 
vermoeden is van 
kindermishandeling 
wordt het stappenplan 
van de Meldcode 
Kindermishandeling 
gevolgd. Het stappenplan 
voor de meldcode 
kindermishandeling is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan Langdonk 43 
en in een app op de tablet 
die op iedere groep 
aanwezig is. 

 

 

Risico’s ten aanzien van de 
sociale veiligheid 

Genomen maatregelen  bij  
BSO Cool Kids I 

Genomen maatregelen  bij  
BSO Cool Kids II 

Grensoverschrijdend gedrag. 
Wanneer een kind dreigt 
slachtoffer te worden van een 
bedreiging of geweld door 
een persoon die aanwezig is 
op het kinderdagverblijf 
wordt er gesproken van 
grensoverschrijdend gedrag.  
Dit kan zowel een kind, een 
ouder of een medewerker 
zijn. 

 In de protocollenmap zit 
een protocol over hoe om 
te gaan met agressie en 
geweld. Deze map is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan de Langdonk 
43. 

 In Bijlage 1 staan de 
“algemene Gedragsregels 
Kinderdagverblijf  Dotjes” 
vermeld. 

 

 In de protocollenmap zit 
een protocol over hoe om 
te gaan met agressie en 
geweld. Deze map is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan de Langdonk 
43. 

 In Bijlage 1 staan de 
“algemene Gedragsregels 
Kinderdagverblijf  Dotjes” 
vermeld. 

 
Vermissing  Wanneer alle kinderen op 

school aangemeld zijn 
voor de buiten schoolse 
opvang worden de 
kinderen geteld. Daarna 
wordt er te voet naar de 
buitenschoolse opvang 
gegaan en wanneer we bij 
de BSO-goepslocatie 
aangekomen zijn tellen 
we de kinderen nog eens.  

 Op de aan de Langdonk 
zit een dranger zodat de 
poort altijd afgesloten is.  

 Ouders worden er op 
geattendeerd de poort 
goed te sluiten. 

 Wanneer alle kinderen op 
school aangemeld zijn 
voor de buiten schoolse 
opvang worden de 
kinderen geteld. Daarna 
wordt er te voet naar de 
buitenschoolse opvang 
gegaan en wanneer we bij 
de BSO-goepslocatie 
aangekomen zijn tellen 
we de kinderen nog eens.  

 We blijven de kinderen 
tellen zodat we op de 
hoogte zijn van hoeveel 
kinderen er zijn. 

 Ouders wordt vriendelijk 
verzocht altijd bij de 
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 We blijven de kinderen 

tellen zodat we op de 
hoogte zijn van hoeveel 
kinderen er zijn. 

 Ouders wordt vriendelijk 
verzocht altijd bij de 
leidster van de groep te 
laten weten dat ze hun 
kind hebben opgehaald. 

leidster van de groep te 
laten weten dat ze hun 
kind hebben opgehaald. 

Kindermishandeling  Wanneer er een 
vermoeden is van 
kindermishandeling 
wordt het stappenplan 
van de Meldcode 
Kindermishandeling 
gevolgd. Het stappenplan 
voor de meldcode 
kindermishandeling is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan Langdonk 43 
en in een app op de tablet 
die op iedere groep 
aanwezig is. 

 Wanneer er een 
vermoeden is van 
kindermishandeling 
wordt het stappenplan 
van de Meldcode 
Kindermishandeling 
gevolgd. Het stappenplan 
voor de meldcode 
kindermishandeling is te 
vinden in de kast op 
kantoor aan Langdonk 43 
en in een app op de tablet 
die op iedere groep 
aanwezig is. 

 

 

 

Gezondheid 

Ten aanzien van de gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s: 

Kruisbesmetting, voedselinfectie, huidinfectie en luchtweginfectie. In onderstaande tabel is te 

vinden wat de genomen maatregelen op dit moment met betrekking tot gezondheid zijn om deze 

grote risico’s te kunnen beperken. 

 

 

Risico’s ten aanzien van de 
gezondheid 

Genomen maatregelen  bij  
KDV Dotjes Multi Kids 

Genomen maatregelen  bij  
KDV Dotjes Mini Kids 

Kruisbesmetting  Hygiënisch werken 
tijdens het verschonen 
van luiers.  

 Na iedere verschoonbeurt 
de handen wassen. Het 
verschoonkussen en de 
verschoontafel worden 
daarbij ook 
schoongemaakt.  

 Voedsel wordt niet naast 
de verschoonruimte 
bereid. 

 Kinderen en leidsters 
moeten na het 

 Hygiënisch werken 
tijdens het verschonen 
van luiers.  

 Na iedere verschoonbeurt 
de handen wassen. Het 
verschoonkussen en de 
verschoontafel worden 
daarbij ook 
schoongemaakt.  

 Voedsel wordt niet naast 
de verschoonruimte 
bereid. 

 Kinderen en leidsters 
moeten na het 
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toiletbezoek hun handen 
wassen. 

 Na de eetmomenten 
worden de tafels, banken 
en stoelen goed 
schoongemaakt. 

toiletbezoek hun handen 
wassen. 

 Na de eetmomenten 
worden de tafels, banken 
en stoelen goed 
schoongemaakt. 

Voedselinfectie  Vleeswaren en producten 
die gekoeld moeten 
worden, bewaren in 
koelkast.  

 Checken op datum en de 
datum op het product 
schrijven wanneer dit is 
opengegaan. 

 Voor de bereiding van 
voedsel moeten door de 
leidsters de handen 
gewassen worden. 

 Vleeswaren en producten 
die gekoeld moeten 
worden, bewaren in 
koelkast.  

 Checken op datum en de 
datum op het product 
schrijven wanneer dit is 
opengegaan. 

 Voor de bereiding van 
voedsel moeten door de 
leidsters de handen 
gewassen worden. 

Huidinfectie  Zorgen voor goede 
hygiëne en schoonmaak. 

 Zorgen voor goede 
hygiëne en schoonmaak. 

Luchtwegeninfectie  Zorgen voor genoeg 
ventilatie op zowel de 
groep als de slaapkamer. 

 Zorgen voor genoeg 
ventilatie op zowel de 
groep als de slaapkamer. 

 

 

Risico’s ten aanzien van de 
gezondheid 

Genomen maatregelen  bij  
BSO Cool Kids I 

Genomen maatregelen  bij  
BSO Cool Kids II 

Kruisbesmetting  Kinderen en leidsters 
moeten na het 
toiletbezoek hun handen 
wassen. 

 Na de eetmomenten 
worden de tafels, banken 
en stoelen goed 
schoongemaakt. 

 Kinderen en leidsters 
moeten na het 
toiletbezoek hun handen 
wassen. 

 Na de eetmomenten 
worden de tafels, banken 
en stoelen goed 
schoongemaakt. 

Voedselinfectie  Vleeswaren en producten 
die gekoeld moeten 
worden, bewaren in 
koelkast.  

 Checken op datum en de 
datum op het product 
schrijven wanneer dit is 
opengegaan. 

 Voor de bereiding van 
voedsel moeten door de 
leidsters de handen 
gewassen worden. 

 Vleeswaren en producten 
die gekoeld moeten 
worden, bewaren in 
koelkast.  

 Checken op datum en de 
datum op het product 
schrijven wanneer dit is 
opengegaan. 

 Voor de bereiding van 
voedsel moeten door de 
leidsters de handen 
gewassen worden. 

Huidinfectie  Zorgen voor goede 
hygiëne en schoonmaak. 

 Zorgen voor goede 
hygiëne en schoonmaak. 

Luchtwegeninfectie  Zorgen voor genoeg 
ventilatie op de groep. 

 Zorgen voor genoeg 
ventilatie op de groep.  
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3.2: Handelswijze mocht een groot risico zich voordoen. 

 

Fysieke veiligheid 

Bij het voordoen van een fysiek risico wordt er eerst door één van de leidsters van de groep de 

eerste EHBO verleend. De andere leidsters ontfermen zich over de andere kinderen van de 

groep. Hierna zal de locatiemanager of vervanger die in het pand aanwezig is, gevraagd worden 

door deze leidster, naar de  groep te komen om te bekijken wat de volgende stap zal zijn. De 

ouders worden telefonisch gewaarschuwd door de locatiemanager/vervanger en in overleg met 

hen wordt er een huisarts gebeld. Als het nodig is rijdt de locatiemanager/vervanger alvast naar 

de huisarts met het kind en ontmoet de ouder(s) daar. Bij acuut gevaar wordt uiteraard meteen 

112 gebeld door de leidsters op de groep. 

 

Sociale veiligheid 

Bij het voordoen van een sociaal risico zoals grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling 

wordt er eerst overleg gepleegd op de groep. Alles wat er zich heeft voorgedaan wordt 

nauwkeurig gedocumenteerd. De locatiemanager of vervanger wordt ingelicht en samen wordt 

besproken, eventueel aan de hand van de Meldcode, welke stappen er ondernomen gaan 

worden. 

Bij vermissing wordt door de leidsters gelijk de locatiemanager of vervanger ingelicht zodat 

deze kan gaan zoeken. De leidsters van de groep blijven bij de eigen kinderen, tenzij het kind-

leidster-ratio het toelaat dat er nog een leidster mee gaat zoeken. Zodra duidelijk is dat het kind 

niet in het pand of directe omgeving van het pand aanwezig is, worden 112 en de ouders gebeld 

door de locatiemanager/vervanger zodat de zoektocht uitgebreid kan worden.  

 

Gezondheid 

Mocht er zich een van de risico’s onder gezondheid zich voordoen, wordt er grote en grondige 

schoonmaak gedaan, waarbij spullen die niet goed te reinigen zijn, weggegooid worden. Groepen 

zullen ook extra goed gelucht worden. 
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4. Omgang met kleine risico’s 

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen 

we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed 

voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. 

Daarom beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets 

dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:  

• Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden  

• Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen  

• Het vergroot sociale vaardigheden. 

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben 

voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om risicovolle 

speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten 

houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als 

speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan 

ontstaan. Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn 

daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met 

kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een 

hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de 

afvalemmer mogen spelen, maar wel zelf hun luier weg mogen gooien.  

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk 

onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van kinderen. 

Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen kinderen 

risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve vaardigheden om de 

juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich opnieuw voordoet.  

Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind 

uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot 

onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen 

als ze geconfronteerd worden met uitdagingen. 

Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid 

van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan sterker in hun 

schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes.   

Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, hangen en 

glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor hun motorische 

vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker 

onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een slechte balans en 

bewegingsangst. [Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]. 

 
 

 



13 
 
 

5. Risico-inventarisatie 
In de periode april tot juni 2017 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie zijn actiepunten opgesteld. Actiepunten kunnen 

bestaan uit het daadwerkelijk aanpassen (veiliger of gezonder maken) van de ruimte, het 

aanpassen van de werkinstructies en het implementeren of borgen van de werkinstructies. Aan 

de hand van de inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. De grote 

risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3.  
In dit hoofdstuk worden de preventieve maatregelen beschreven die voortkomen uit de 

inventarisatie en het actieplan.  

Preventieve maatregelen op het gebied van veiligheid  

Kinderopvang Dotjes heeft als uitgangspunt dat de ruimtes (zowel binnen als buiten) van de 

kinderdagopvang veilig moeten zijn en tegelijkertijd een uitdaging moeten bieden. Daarom 

wordt telkens goed overwogen of een veiligheidsrisico aanvaardbaar is, of dat er maatregelen 

moeten worden genomen. De genomen maatregelen gelden voor alle locaties. 

 Preventieve maatregelen op gebied van gezondheid  

Kinderen die de Kinderopvang bezoeken kunnen in contact komen met infectieziekten. Om dit 

risico zo klein mogelijk te houden, heeft Kinderdagverblijf Dotjes het Protocol zieke kinderen. 

Hierin staat beschreven in welke gevallen een kind het kinderdagverblijf niet mag bezoeken en 

hoe de pedagogisch medewerkers moeten handelen in geval van ziekte. Tevens nemen we 

preventieve maatregelen (m.b.t. de overdracht van ziektekiemen, het binnenmilieu, het 

buitenmilieu en (het uitblijven van) medisch handelen) die de gezondheid van alle kinderen, 

ouders en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen.  

Protocollen en werkinstructies  

Om het veiligheidsbeleid en gezondheidsbeleid binnen ons kinderdagverblijf juist op te kunnen 

volgen en uit te kunnen voeren, zijn er verschillende protocollen en werkinstructies opgesteld. 

Op deze manier worden Pedagogisch medewerkers en overig personeel instaat gesteld om het 

veiligheids- en gezondheidsbeleid op de juiste manier vorm te geven en uit te voeren op de 

locatie.  

 Gedragsregels (bijlage 1) 

 Protocol zieke kinderen (bijlage 2) 

 Vierogenprincipe (hoofdstuk 6.2) 

 Protocol agressie en geweld (bijlage 3) 

 Ontruimingsplan (ligt op ieder groep)  

 Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld  (bijlage 4) 

 

 



14 
 
 

6. Thema’s uitgelicht 

In dit hoofdstuk lichten we een aantal thema’s toe zoals grensoverschrijdend gedrag, het 

vierogen principe en de achterwachtregeling. 

 

6.1: Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben 

op het welbevinden van het getroffen kind of medewerker. Op ons kinderdagverblijf heeft dit 

thema dan ook onze bijzondere aandacht.  

 

We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 

voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:  

 

• Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een 

open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken en 

elkaar feedback te geven op elkaars handelen..  

• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd 

hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo 

weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 

• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij 

bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op 

momenten dat dit nodig is. 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en zijn 

ze via het DUO-personenregister gekoppeld aan ons kinderdagverblijf. 

• We werken met een vierogen principe.  

• Medewerkers kennen het vierogen principe  

• Het vierogen principe wordt goed nageleefd. 
• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogen principe niet goed 

wordt nageleefd.  

• Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed 

• Medewerkers kennen het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend 

gedrag. 

• Medewerkers kennen de meldcode kindermishandeling en passen hem toe bij een 

vermoeden van kindermishandeling. 
• We maken gebruik van gedrag regels (zie bijlage 1) 

 

 
6.2: Vierogen principe 

 

De definitie zoals opgenomen in de wetgeving: “de houder van een kindercentrum organiseert 

de dagopvang op zodanige wijze, dat de beroepskracht of de beroepskracht in opleiding de 

werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een 

andere volwassene en/of door middel van camera’s.” Dit betekent dat altijd iemand moet 

kunnen meekijken of meeluisteren op het kinderdagverblijf. Dat betekent dat met vier ogen, ook 

vier oren kunnen worden bedoeld. 

Ook voor pedagogisch medewerkers geldt dat wij willen dat zij zich in een veilige omgeving 

uitgedaagd voelen om te groeien. Veilig betekent hier bijvoorbeeld dat er een open cultuur 
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heerst waarin medewerkers elkaar aanspreken. Dat pedagogisch medewerkers weten dat hun 

collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor de medewerkers veiliger te maken om hun 

werk te kunnen doen. 

In de praktijk: 

- Wordt er bij de Multi Kids gestart en geëindigd met minimaal 2 pedagogisch 

medewerkers. Bij de Mini Kids wordt er minimaal gestart en geëindigd met 1 

pedagogisch medewerker.  

- Worden, op het moment dat het pedagogisch verantwoord is (pedagogisch gezien 

meerwaarde biedt doordat leeftijdsgenootjes van verschillende groepen met elkaar 

kunnen spelen) en een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat, de groepen 

samengevoegd.   

- Wordt als er meerdere kinderen van verschillende groepen wakker blijven, beoordeeld 

of samenvoegen maakt dat een pedagogisch medewerker niet alleen op de groep is. 

Cameratoezicht: 

Op de Dotjes locaties Multi Kids, Mini Kids en Cool Kids I beschikken we ook over camera’s in de 

groepen, die op de groep en de buitenruimte gericht zijn en die te allen tijden bekeken kunnen 

worden.  

Ten aanzien van transparantie: 

Wordt een inrichtingsbeleid gevolgd. Dit betekent o.a. dat er hoeken gecreëerd worden op 

kindhoogte waarbij de medewerker de ruimte wel in zijn geheel kan zien. Wordt er op de 

slaapkamers waar nodig gewerkt met babyfoons die ook aanstaan en beluisterd worden. 

Worden deuren, indien de pedagogische kwaliteit hier niet onder leidt, bewust open gehouden 

zodat je elkaar kunt horen. Gaat het erom dat medewerkers bij elkaar kunnen binnenlopen,  

elkaar kunnen zien en horen. 

Tijdens uitstapjes: 

Gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker en volwassene) bij voorkeur 

minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen.  

 

6.3: Achterwachtregeling 

 

Wanneer één van de volgende situaties zich voordoet, is achterwacht noodzakelijk: 

• Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt voldaan aan de BKR. Een 

medewerker is op afroep beschikbaar en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig.  

• Er is één pedagogisch medewerker op de locatie. Er wordt niet aan de BKR voldaan 

(drie-uursregeling). Een tweede volwassene is op de locatie aanwezig.  

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht bij Multi Kids en Cool Kids I en II: 

Loes Kouwenberg-Bish   06-15655267 

Esmee Kop    06-39313303 

Sanni Kelder    06-37204981 

 

 

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht bij Mini Kids: 
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Loes Kouwenberg-Bish  06-15655267 

Sanne den Dubbelden   06-51129776 

Peggy Frik    06-21254023 

 

Mocht het voorkomen dat een leidster alleen opent en/of afsluit en er is een calamiteit dan kan 

er gebeld worden met bovenstaande personen of, NVA Beveiliging, Ambulance of Politie. 

 

 

NVD beveiliging     023-5911 911  code: 421785  

Ambulance     112 

Politie             112 

 

6.4: Coronamaatregelen 

Sinds het voorjaar van 2020 hebben we te maken met het Covid-19 virus dat op de wereld 

rondwaard. Ook bij Dotjes hebben we maatregelen moeten nemen om zo veel mogelijk het virus 

buiten de deur te houden. Deze maatregelen zijn een aanvulling op het protocol hygiëne waar 

we altijd al mee werken en zijn ook via de mail gecommuniceerd aan de ouders. (zie bijlage 5). 

Het is nu, zolang deze situatie zo is, ook niet mogelijk de kinderen binnen te brengen en op te 

halen. Iedere stam -of basisgroep heeft een eigen deurbel en/of deur, waardoor de ouders alleen 

met de leidsters van de groep van hun kind contact hebben. Kinderen worden bij de deur 

overgedragen aan de leidsters bij het brengen en aan de ouders bij het ophalen.  

Ook hangt er bij iedere deur een actuele beslisboom ziek/gezond zodat ouders altijd kunnen 

bekijken of het kind wel of niet naar de opvang mag. Deze beslisboom wordt bij iedere update 

ook meegezonden met de maandelijkse nieuwsbrief. 
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7. EHBO-regeling 
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van 

een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere 

calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is.  

Op onze locatie hebben de volgende medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor 

kinder-EHBO:  
 

 Naam:    certificaat geldig tot: 

 

Loes Kouwenberg-Bish 21-07-2023 

Peggy Frik   21-07-2023 

Loes Ibrahim-van de Mast 21-07-2023  

Christel Simons-Meijer 21-07-2023 

Andrea de jong  21-07-2023 

Sanne den Dubbelden  21-07-2023 

Dian de Bruyn   21-07-2023 

Kelly Haverkamp  21-07-2023 

Sanni Kelder   21-07-2023 

Esmee Kop   21-07-2023 

Tessa Boomaars  21-07-2023 

Amy Hagens   21-07-2023 

Esther Nooijens  21-07-2023 

Yvon de Gelder  21-07-2023 

Linsey Praat   21-07-2023 

Michelle Koeman  21-07-2023 

    

 

De certificaten zijn behaald bij DAN (Divers Alert Network Europe). 

 

Alle pedagogisch medewerkers van kinderdagverblijf Dotjes hebben een geldig en geregisterd 

certificaat voor kinder-EHBO. De cursus EHBO wordt ook ieder jaar herhaald zodat alle 

pedagogisch medewerkers hiervan in bezit blijven.   
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8. Beleidscyclus 

 

8.1: Beleidscyclus van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van 

beleid 
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een 
teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan gaan 

uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij 

de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een 

actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd 

tijdens teamoverleggen. Er wordt van de pedagogisch medewerkers verwacht mee te denken in de 

acties om de risico’s te verminderen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid 

en Gezondheid bijgesteld en wordt besproken of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering. 

Deze cyclus heeft als doel om altijd over een actueel beleidsplan voor Veiligheid en Gezondheid te 

beschikken. Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. 

 

Wat Wanneer Wie 
Uitvoeren risico-inventarisatie Januari 2021 Leidinggevende 

QuickScans implementeren Februari 2021 Leidinggevende 

QuickScans Maart 2021 – Mei 2021 Pedagogisch medewerkers 

Opmaken actieplan/jaarplan Juni 2021 Leidinggevende 

Evaluatie Oktober 2021 Allen 

Beleidsplan bijstellen December 2021 Leidinggevende 

 

 

8.2: Plan van aanpak 
De risico-inventarisaties geven inzicht in de huidige stand van zaken ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op de agenda 

gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.  

 

De belangrijkste actiepunten uit 2021 zijn: 

 

Wat Waar Wie Wanneer 

Klimtoestel afbreken i.v.m. 
slijtage 

BSO-buitenruimte Cool 
Kids I 

Klusjesman 13/14-03-2021 

Lekkage Mini Kids Verhuurder 29-01-2021 

Duikelrek nakijken BSO-buitenruimte Cool 
Kids I 

Klusjesman 09-08-2021 

Dak vernieuwen Multi/Cool Kids I Aannemer  

Vloer verschoonruimte 
vernieuwen 

Multi-Kids 0-4 groep Klusjesman 08-06-2021 
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De belangrijkste actiepunten uit 2020 waren: 

 Bij de Peutergroep zijn alle bedjes aan de bovenkant voorzien van een dakje en de sluitingen 

nagekeken. 

 Bij de BSO-buitenruimte achter  is een nieuwe schommel opgehangen i.v.m. kapot touw. 

 Bij de BSO-buitenruimte voor, zijn de gaten opgevuld met bestrating nadat daar de zandbak 

is weg gehaald. 

 Bij de BSO-ruimte zijn voor een groot gedeelte nieuwe kozijnen geplaatst. 

 In de hekken tussen de groepen zijn poortjes geplaatst. 

 Er is een pad aangelegd vanaf de poort van de verticale groep naar de poort van het 

schoolplein aan de voorkant. 

 Bij de BSO-ruimte is een nieuwe radiatorombouw geplaatst. 

 Bij de BSO-ruimte zijn nieuwe banken geplaatst. 

 Lekkage bij de Mini Kids is opgelost. 

 

De belangrijkste actiepunten uit 2019 waren: 

 De vaste bankjes bij de buitenspeelruimtes van de baby en peutergroep bij de Multi Kids 

weghalen in verband met valgevaar. 

 Schaduwdoek bij de peutergroep van de Multi Kids installeren zodat er tijdens de 

zomerperiode meer beschutting is. 

 Peuter/BSO-toiletten bij de Multi Kids vervangen zodat de ruimte beter schoon te houden is 

en de BSO Cool Kids I meer privacy heeft. 

 Vloer van de gang bij de Multi Kids  vernieuwen omdat er tegels gescheurd zijn waardoor het 

slecht schoon te maken was. 

 Nieuw plafond in voorste ruimte van de Mini Kids vervangen in verband met een oude 

lekkage. 

 

8.3: Hoe worden maatregelen geëvalueerd? 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 

gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we de genomen maatregelen en/of 

ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect 

heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.  

 

8.4:  Overige maatregelen/klusjes 

Op kantoor bevindt zich een map voor reparaties. Is er iets kapot en/of  moet er iets gemaakt 

worden, dan kan daarvoor een formulier ingevuld worden. Deze moet in het postvakje van de 

klusjesman gelegd worden op kantoor.  Die kan het dan verhelpen en zal het formulier aftekenen 

en in de actieplannen-map op kantoor doen. Ter controle bevindt zich in de mappen op de groep 

ook nog de oude inventarisatielijsten ter hulpmiddel. 

 

8.5: Plan van aanpak opening/verhuizing Dotjes Cool Kids II 

 

Wat Wanneer Wie 
Uitvoeren QuickScan nieuwe locatie 30/31 augustus 2021 Loes en Christel 

QuickScans implementeren September 2021 Loes en Christel 

Evaluatie implementatie QuickScans Oktober 2021 Ped. medewerkers BSO samen 
met Loes en Christel 

Bijstellen implementatie November 2021 Loes en Christel 



20 
 
 

9. Communicatie intern en extern 
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids-en 

gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 

bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op 

de locatie komt werken, zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 

gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze 

persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 

Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een 

vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 

Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.  

Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie op de 

hoogte gehouden van lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo 

mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, 

wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.  
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10. Ondersteuning en melden van klachten 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht 

heeft. We staan open voor feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de 

medewerker of ouder zelf om tot een oplossing te komen. Indien we er met de medewerker of 

ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of ouder contact opnemen met het 

Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang.  

Meer informatie hierover kan de ouder vinden op www.dotjes.nl. 

http://www.dotjes.nl/
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Bijlage 1:  

Gedragsregels Kinderdagverblijf  Dotjes  
 

Kinderopvang Dotjes schept een klimaat waarin iedereen kinderen, ouders en medewerkers zich 

veilig voelen. 

Algemene gedragsregels voor kinderopvang en buitenschoolse opvang: 

 Iedereen wordt geaccepteerd zoals hij/zij is; alle mensen zijn verschillend en dat is prima. 

 Iedereen gaat respectvol met elkaar om. Er worden geen racistische opmerkingen gemaakt, 

gediscrimineerd, geroddeld of gescholden. Ook wordt niemand uitgelachen, vernederd of 

buitengesloten. 

 Er wordt geen lichamelijk of verbaal geweld gebruikt. Ook wordt er niet gedreigd met 

lichamelijk geweld. 

 Iedereen die gedrag vertoont dat als onacceptabel wordt ervaren, wordt hierop 

aangesproken. In het geval van (dreigementen van) lichamelijk of verbaal geweld door 

ouders of medewerkers is de directie bevoegd corrigerende maatregelen te nemen of om de 

toegang tot het kinderdagverblijf te ontzeggen. 

 Iedereen houdt zich aan gemaakte afspraken 

 Iedereen is zuinig op het materiaal en de omgeving van het kinderdagverblijf en op 

bezittingen van een ander. 

 Iedereen zorgt voor rust binnen het kinderdagverblijf 

 De medewerker is consistent en betrouwbaar in zijn of haar gedrag. 

 De medewerker wijst plagen en pesten te allen tijde af. 

 De medewerker luistert naar het kind en neemt het kind serieus. 

 De medewerker benadert het kind positief. 

 De medewerker spreekt niet over het gedrag, huiselijke omstandigheden of andere 

privacygevoelige zaken van een kind in het bijzijn van niet direct betrokken personen. 

 De organisatie probeert in alle gevallen zorgvuldig te handelen en de belangen van ouders en 

kinderen te behartigen. 

 De ouders/verzorgers hebben inzagerecht in alle gegevens die over het kind worden 

opgeslagen. 

 De medewerker gebruikt geen seksueel getint taalgebruik en maakt geen seksueel getinte 

grappen of opmerkingen. 

 Foto’s van kinderen worden alleen gepubliceerd met schriftelijke toestemming van 

ouders/verzorgers. 
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Bijlage 2 

Protocol zieke kinderen 
 
 
Er bestaat geen twijfel over, niemand wil dat zijn of haar kind ziek wordt op de opvang. Maar het 
gebeurt jammer genoeg nog wel eens dat een kind warm gaat aanvoelen en koorts ontwikkelt. 
 
Koorts is altijd een teken dat het lichaam vecht tegen indringers van buitenaf en dat een kind 
ziek is. 
 
Echter ziek zijn en ziek voelen zijn verschillende zaken. Waar het ene kind met 40 graden koorts 
nog vrolijk rondhuppelt, ligt een ander kind met 38,5 graden stilletjes in bed. 
 
Wat zijn de regels binnen onze opvang als het gaat om ziekte en koorts: 
 

 Wanneer uw kind zichtbaar ziek is, (dit wil zeggen: hangerig, suf, huilerig of verhoging) 
gaan wij met u in overleg of het kind opgehaald wordt. 
 

 Bij een vermoeden van koorts zullen wij altijd contact opnemen met de ouders.  
 

 Leidsters observeren hoe een kind zich voelt en maken aan de hand daarvan een 
inschatting of het kind wel of niet opgehaald moet worden. 

 
 Wanneer wij niet meer de zorg kunnen bieden die uw kind nodig heeft, bijvoorbeeld bij 

ernstige diarree, overgeven of koorts boven de 38,2 graden, moet uw kindje opgehaald 

worden.. 

 
 In overleg met de ouders, mogen leidster paracetamol toedienen mits de ouders 

onderweg zijn om hun zieke kind op te halen. 
 

 Leidsters zijn niet bevoegd om medicijnen die zijn  voorgeschreven door een arts toe te 
dienen tenzij er een medicijnen toestemmingformulier is ingevuld en ondertekend. 
Ook behoren medicijnen in originele verpakking te zitten. 

 
 Mocht het zo zijn dat een kind in de ochtend thuis al koorts heeft boven de 38 graden, 

dan kan het niet naar de opvang komen.   Ook niet met een zetpil, die is nl. na 3 a 4 uur 
uitgewerkt en dan kunt u alsnog uw kind ophalen.    
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Bijlage 3 

Protocol agressie en geweld 
 

Inleiding 

Kinderdagverblijf Dotjes heeft een protocol opgesteld met betrekking tot agressie en geweld, 

welke zich voor kan doen binnen Kinderdagverblijf Dotjes te Roosendaal, betreffende de 

Kinderopvang en met name de BSO-groepen. 

Voor iedereen wie betrokken is bij het KDV en BSO, is dit protocol een handvat bij bovenstaande 
problematiek. Het dient gebruikt te worden als leidraad, waarin ruimte is voor eigen inbreng en 
waarin rekening gehouden wordt met de verschillende individuen. 
 
De definities en handelingen welke binnen dit protocol beschreven worden gelden voor situaties 
tussen kind en kind, of kind en pedagogisch medewerker. 
 
 
Verantwoording 
 
Kinderdagverblijf Dotjes heeft gekozen voor een eigen protocol welke handvatten biedt voor de 
pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen bij het KDV en de BSO. Het doel van dit 
protocol is om veiligheid te bieden aan zowel de kinderen als de pedagogisch medewerkers en 
andere betrokkenen. Ook om duidelijkheid te bieden over hoe er om gegaan dient te worden met 
agressie en geweld, wanneer dit zich voordoet op het KDV of de BSO. 
Om een protocol zo concreet mogelijk te houden beperkt dit protocol zich op de situatie en 
relatie tussen kind en kind en pedagogisch medewerker en kind. 
 

Definities 
Onder agressie en geweld verstaan wij het opzettelijk verwaarlozen van een ander, wat te 
verdelen is in: 

 verbaal geweld (schreeuwen, schelden, vernederen, treiteren, pesten, vals beschuldigen),  
 

 fysiek geweld (duwen, trekken, slaan, schoppen, gooien met of vernielen van voorwerpen, 
fysiek hinderen, spugen, stelen, verwonden, overvallen, kopstoten, bijten) 

 
 discriminatie (beoordelen naar seksuele geaardheid of voorkeur, geloofsovertuiging, 

sekse, huidskleur, afkomst of leeftijd) 
 

 seksuele intimidatie (seksueel getinte opmerkingen of handtastelijkheden, seksueel 
getinte blikken en telefoontjes e-mails of berichten en chantage, nafluiten, exhibitionisme, 
aanranding, verkrachting) 

 
 overige intimidatie (dreigen, bedreigen, wapengebruik, onder druk zetten, bedreigende 

gebaren maken, wapengebruik, stalken, chanteren, bekladden, bedreigende berichten, 
naasten bedreigen, achtervolging). 

 
Voor al deze vormen geldt dat ze binnen deze organisatie onacceptabel zijn. 
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Omgaan met geweld tussen kinderen 
We streven naar gelijkwaardigheid bij het KDV en de BSO. Dit houdt in dat de volgende 
gedragingen niet worden getolereerd:  

 gedrag, waar een ander last van heeft 
 pestgedrag 
 verbale en non-verbale (seksuele)intimidatie 
 ongewenste aanrakingen. 

 
Als er zich een incident voordoet tussen twee kinderen, wordt dit door het slachtoffer of een 
omstander gemeld, of het wordt gesignaleerd door een pedagogisch medewerker. De 
pedagogisch medewerker gaat met de kinderen in gesprek en probeert te achterhalen wat er 
precies gebeurd is en wat hier de reden van is. Indien er sprake is van opzettelijk geweld dienen 
er volgende acties ondernomen te worden. Hierbij dient rekening gehouden te worden met: 

 ernst van het incident 
 fysieke schade 
 emotionele schade 
 patroonvorming (herhaaldelijk of eenmalig) 
 materiële schade 
 kind eigenschappen  

  
Handelingswijze 
Wanneer een pedagogisch medewerker een veilige situatie ziet en denkt dat dit een onveilige 
situatie kan worden, wordt dit benoemd naar de kinderen. Ook kan bijvoorbeeld benoemd 
worden wat er goed gaat of meedoen met het spel.  
 
Wanneer een pedagogisch medewerker een onveilige situatie ziet, grijpt diezelfde medewerker 
in en handelt de hele situatie af zoals hieronder omschreven. 
 

 Zorg dat de situatie veilig wordt; dit kan verbaal, of door tussenbeide te komen 
(let op: vastpakken is ten strengste verboden).  

 Zorg dat omstanders op afstand worden gehouden 
 Spreek de kinderen toe op ooghoogte (gehurkt bij de kinderen zitten, op een rustige toon, 

zonder oordelen en duidelijk praten) 
     - Herhaal  wat jij als pedagogisch medewerker gezien hebt 
     - Herhaal de regels welke gelden binnen kinderdagverblijf Dotjes (bijlage 1: 
gedragsregels) 

 Licht andere medewerkers in over de situatie   
 Ga van de groep af en in een aparte ruimte met de kinderen in gesprek over de situatie 

en zoek samen naar een oplossing (in dit gesprek dienen de kinderen naar elkaar te 
luisteren, wordt naar voren gehaald wat er precies mis ging en waarom, worden de regels 
en consequenties voor deze en volgende situaties herhaald en wordt er naar een oplossing 
gezocht om de situatie voortaan te voorkomen) 

 Consequenties aanpassen aan aard van de situatie  
 
Consequenties 
Aan iedere situatie waarin agressie of geweld voorkwam hangen consequenties. Deze 
consequenties dienen passend te zijn bij de situatie. Ouders dienen altijd op de hoogte gesteld te 
worden, laat dit in de eerste instantie door het kind zelf vertellen. 
 
Ruzie tussen twee of meerdere kinderen 
Indien hier alleen sprake was van verbaal geweld zoals uitschelden of bedreigen volgt: 
Na één keer: De medewerker gaat in een andere ruimte met de kinderen in gesprek. Uit dit 
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gesprek volgt een oplossing. 
Na twee keer: De medewerker gaat in een andere ruimte met de kinderen in gesprek. De 
kinderen worden apart van elkaar op de bank in de gang, aan tafel, in het chill-hok, of op kantoor 
zitten voor tien minuten. 
Na drie keer: De medewerker gaat in een andere ruimte met de kinderen in gesprek. De 
kinderen mogen een uur lang niet meer samen spelen.  
 
Geweld tussen twee of meerdere kinderen 
Na één keer: De kinderen krijgen een passende straf zoals alleen op de bank in de gang, aan tafel, 
in het chill-hok of op kantoor zitten voor tien minuten. Hierna volgt in een aparte ruimte een 
gesprek met een medewerker, uit dit gesprek volgt een oplossing.  
Na twee keer: De kinderen krijgen een passende straf zoals alleen op de bank in de gang, aan 
tafel, in het chill-hok of op kantoor zitten voor vijftien minuten. Hierna volgt in een aparte 
ruimte een gesprek met een medewerker, uit dit gesprek volgt een oplossing.  
Na drie keer: De medewerker gaat direct in een aparte ruimte in gesprek met de kinderen. De 
kinderen worden uit elkaar gehaald en mogen een uur lang niet meer samen spelen.  
 
Is de situatie zodanig van aard, dan mogen de kinderen direct uit elkaar gehaald worden en zal 
er direct overgegaan worden naar een gesprek en mogen de kinderen een uur niet meer samen 
spelen. 
Wanneer hetzelfde gedrag zich regelmatig voordoet gaat een medewerker in gesprek met de 
ouders. Samen met de ouders worden er nieuwe consequenties besproken, passend bij de 
situatie en bij het kind. 
 
Vernieling van spullen 
Bij vernieling van knutselwerken gaat een medewerker in gesprek met het kind en helpt het 
kind met het opnieuw maken van het knutselwerk. 
Bij vernieling van overige spullen van anderen krijgt het kind een passende straf zoals alleen op 
de bank in de gang, aan tafel, in het chill-hok of op kantoor zitten, voor tien minuten. Let op: dit 
is afhankelijk van de aard van de situatie. Hierna volgt in een aparte ruimte een gesprek met een 
medewerker. Het materiaal dient naar waarde vervangen te worden. 
 
 
Omgaan met geweld tussen kind en medewerker 
Als er sprake is van geweld van een medewerker naar een kind wordt verwezen naar het 
Meldcode kindermishandeling. Ook hier geldt de definitie van geweld en agressie zoals eerder 
genoemd.  
 
 
Als er sprake is van geweld van een kind naar een medewerker, geldt het volgende: 
 
Handelingswijze 

 Zorg dat de situatie veilig wordt  
(let op: vastpakken is ten strengste verboden) 

 Zorg dat omstanders afstand houden 
 Spreek het kind toe op ooghoogte (gehurkt bij de kinderen zitten, op een rustige toon, 

zonder oordelen en duidelijk praten) 
          - Herhaal wat er precies gebeurd is en wat dit met jou doet 
          - Herhaal de regels welke gelden binnen kinderdagverblijf Dotjes (bijlage 1: 
gedragsregels) 

 Licht andere medewerkers in over de situatie in dit geval komt er nog een medewerker 
bij welke blijft tot het probleem opgelost is 
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 Consequenties aanpassen aan aard van de situatie  
 

Na één keer: Het kind krijgt een passende straf zoals alleen op de bank in de gang, in het chill-
hok of op kantoor zitten voor tien minuten. Hierna volgt in een aparte ruimte een gesprek met 
een medewerker, uit dit gesprek volgt een oplossing.  
Na twee keer: Het kind krijgt een passende straf zoals alleen op de bank in de gang, aan tafel, in 
het chill-hok of op kantoor zitten voor vijftien minuten. Hierna volgt in een aparte ruimte een 
gesprek met een medewerker, uit dit gesprek volgt een oplossing.  
Na drie keer: De medewerker gaat direct in een aparte ruimte in gesprek met het kind. Er wordt 
nogmaals een passende straf gegeven.  
Ook hier worden ouders bij het overdrachtsmoment op de hoogte gesteld. Wanneer dit gedrag 

zich vaker uit. Worden er samen met de ouders nieuwe consequenties besproken, passend bij de 

situatie en bij het kind.   
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Bijlage 4 

Meldcode Huiselijk geweld en 

kindermishandeling 2021 
Per 1 januari 2019 is de meldcode verandert. Het wordt een professionele norm om melding te 

doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De 5 stappen 

uit de meldcode blijven bestaan, maar stap 4 en 5 worden aangepast. In stap 5 vervalt het 

onderscheid tussen hulp verlenen of melden. De beroepskracht neemt in de nieuwe situatie twee 

losse besluiten: is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk of is zelf hulp bieden of organiseren ook 

(in voldoende mate) mogelijk? 

 

NIEUW STAPPENPLAN 

Stap 1: Signalen in kaart brengen 

Stap 2: Overleg met collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis 

Stap 3: Gesprek met cliënt 

Stap 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling 

- Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of 

kindermishandeling? 

- Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? 

Stap 5: Neem twee beslissingen 

1. Is melden noodzakelijk als er sprake is van:  

- Acute onveiligheid 

- Structurele onveiligheid 

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 

Hulp verlenen is mogelijk als: 

- De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren 

- De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp 

- De hulp leidt tot duurzame veiligheid 

Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet mogelijk is, is melden bij 

Veilig Thuis noodzakelijk. 

 

Op kantoor is het volledige protocol “Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor 

de kinderopvang” te vinden in een map in de kast. Op de tablet staat de app: Meldcode 

kinderopvang met daarin alle stappen en informatie. 
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Bijlage 5:  

Hygiene en veiligheidsmaatregelen tijdens de 

Corona-Crisis bij KDV Dotjes 
 

Maatregelen voor waarborgen van BKR en vier-ogenprincipe 
- De pm-ers openen en sluiten zoveel mogelijk samen (minimaal 2 personen). 
- Het vaste gezichten criterium wordt zo goed mogelijk gewaarborgd. 
- Er is altijd een gediplomeerde pm-er aanwezig is en iemand met een EHBO-
certificaat op de locatie. 
- Bij een wijziging in het aantal kinderen dat gebruik maakt van de noodopvang wordt 
dit zsm gecommuniceerd aan de leidinggevende.  
- Als de pm-er hoest/koorts krijgt tijdens het werken of er is iets waardoor hij/zij 
direct weg moet, wordt dit eerst overlegt met de leidinggevende. Dit gebeurt voordat 
de pm-er vertrekt. Er zal vervanging geregeld moeten worden. 

 
Maatregelen voor waarborgen van hygiëne ouders 
- Ouders worden via de ouder-groepsapp op de hoogte gebracht van snelle wijzigingen. 
- Ouders ontvangen waar nodig een corona-update-nieuwsbrief. De 
nieuwsbrief wordt voor de zekerheid ook gedeeld in de ouder-groepsapp. 
- Ouders die een vitaal beroep uitoefenen laten het op tijd weten als zij toch geen 
gebruikmaken van de noodopvang, waarna de planning hierop kan worden 
aangepast. 
- Elke week op vrijdagochtend wordt er geïnventariseerd bij ouders 
daadwerkelijk zullen komen en een indicatie van de breng- en haaltijd. 
- Ouders brengen kinderen niet bij hoesten en/of koorts vanaf 38 graden. 
- Als de ouder hoest en/of koorts heft, maar naar werk moet (een cruciaal beroep 
heeft), dan mag deze ouder zijn/haar kinderen die geen koorts hebben ook niet 
brengen naar de noodopvang, deze kinderen moeten thuisblijven. 

 

Maatregelen rondom het halen en brengen 

- Halen en brengen bij de voordeur, het afscheid is kort. 
- Kinderen worden gebracht door 1 persoon. 
- Houd 1 ½ meter afstand.  
- Alleen kinderen en ouders die niet hoesten/ziek  zijn, zijn welkom. 

 

Maatregelen voor het waarborgen van de hygiëne pm-ers 

- Pm-ers die verkouden/hoesten/loopneus of verhoging (vanaf 38 graden) hebben 

melden zich ziek bij hun leidinggevende. 
- Pm-ers komen pas weer naar de werklocatie als zij 24 uur klachtvrij zijn. 
- Pm-ers komen alleen naar de werklocatie als zij staan ingeroosterd. 

- Pm-ers houden 1 ½ meter afstand van collega’s. Samen eten/ pauze houden kan 
alleen met 1 ½ meter afstand. Er worden ook geen ‘knuffels’ aan elkaar gegeven 
(pm- ers onderling). 
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- Pm-ers spreken elkaar aan op het houden van afstand. 
- Pm-ers dragen geen hand- en polssieraden en houden de nagels kort. 
- Pm-ers hoesten en niezen in de elleboogholte. 

 

Maatregelen voor het waarborgen van de hygiëne bij kinderen. 

- Kinderen die verkouden/hoesten/loopneus of verhoging (vanaf 38 graden) hebben 
zijn niet welkom op de noodopvang. Als een kind ziek gebracht wordt neemt de pm-
er het kind niet aan. 
- Kinderen worden gestimuleerd om te niezen in de elleboogholte. 
- Als de pm-er een kind aantreft met een snotneus dan wordt deze zo snel mogelijk 
gereinigd met een papieren zakdoek, deze wordt meteen weggegooid in een gesloten 
vuilnisbak. 
Daarna verzoekt de pm-er de ouder om het kind op te halen. 
- Er worden geen knuffel- kus- doorgeef spelletjes uitgevoerd met kinderen. 

- Tussen de slaapplekken van kinderen wordt gezorgd voor een minimale afstand 
van 1,5 meter. 
- Pm-ers proberen kinderen op ongedwongen wijze te betrekken bij de situatie. Er 

wordt uitleg gegeven over de situatie door (digitale) boekjes voor te lezen en gebruik 
gemaakt van pictogrammen. 
- Het spontaan knuffelen/ kusjes geven tussen kinderen onderling kan niet 
worden voorkomen, het over-stimuleren hiervan hoeft gedurende de corona-
periode ook niet. 
- Leer kinderen om elkaar een box te geven met de voeten ipv de vuisten. 
- Kinderen van de BSO leg je uit dat zij anderhalve meter afstand houden van elkaar. 

 

Handhygiëne bij pm-ers 

- Pm-ers houden zich aan de werkinstructie handen wassen uit het beleid 
veiligheid en gezondheid. De handen worden gewassen met water en zeep, daarna 
met desinfectiemiddel. De handen worden gedroogd met een papieren handdoek. 

Na gebruik wordt deze weggegooid in een afgesloten vuilnisbak. 
- Gebruik handschoenen bij het aanbrengen van zalf en crème en bij poepluiers. 
Daarna was je alsnog je handen. 
- Er worden geen handen geschud. 

 

Handen worden gewassen in de volgende situaties: 

- Bij binnenkomst 
- Bij zichtbare verontreiniging 
- Na een toiletbezoek 
- Na het verschonen en/of afvegen van de billen van een kind 

- Na het buitenspelen 
- Na het schoonmaken 
- Na contact met vuile was of afval 
- Na hoesten, niezen, snuiten. 
- Na contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, 

wondvocht of bloed. 
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- Voor wondverzorging 
- Voor het aanraken of bereiden van voedsel. 
- Voor het eten of helpen met eten. 

 

Handhygiëne bij kinderen 

- Pm-ers wijzen de kinderen op de werkinstructie handen wassen. De handen 
worden gewassen met zeep en water. Handen worden gedroogd met een papieren 
handdoek. Na gebruik wordt deze weggegooid in een afgesloten vuilnisbak. 

 
Handen worden gewassen in de volgende situaties: 
- Bij binnenkomst 
- Bij zichtbare verontreiniging van de handen 
- Voor het aanraken of bereiden van voedsel 
- Na hoesten niezen, snuiten (deze kinderen horen thuis te zijn). 
- Voor en na het eten 
- Na een toiletbezoek 
- Na buitenspelen 
- Na contact met lichaamsvocht, zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, 
wondvocht of bloed (van een ander kind). 
- Baby’s wassen hun handen en gezicht met een schone washand. Daarna 
meteen weggooien. 

 

Extra schoonmaakmaatregelen 

- Pm- ers houden zich aan de gebruikelijke schoonmaak- regels en 
vanuit het schoonmaakschema RIVM. 
- Handcontactpunten (deurklinken etc.) en speelgoed worden gedurende de corona-

periode dagelijks of meerdere keren per dag schoongemaakt (m.u.v. duplo, deze 

wordt wekelijks gereinigd). 
- Als het speelgoed in de mond is geweest wordt het meteen gereinigd. 
- Het speelgoed op de samengestelde groepen is gereduceerd, het moet namelijk 
dagelijks worden gereinigd. De collectie is samengesteld zodat er voor ieder wat wils 
is. 
- Schoonmaken gebeurt met schoonmaakmiddel, schoonmaakazijn wordt niet 
goedgekeurd door het RIVM. 

 
 


