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1.  Inleiding 
 
Kinderdagverblijf ’t Koetshuisje is een zeer kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 
jaar. Kleinschalige hoogwaardige kinderopvang met innovatief pedagogisch beleid!  Kinderopvang is 
een vertrouwenszaak. Wie de kinderopvang professioneel uitbesteedt, moet erop kunnen 
vertrouwen dat het goed is. Kinderopvang is een factor die mede bepalend is voor de ontwikkeling 
van kinderen. Goede kinderopvang is van invloed op het gedrag, de ervaringen en op de algehele 
ontwikkeling van kinderen.  
 
De Wet Kinderopvang stelt eisen aan onder meer veiligheid, kwaliteit en inrichting. ‘t Koetshuisje 
voldoet minstens aan al deze eisen en gaat in enkele opzichten nog verder dan wettelijk gezien 
verplicht is, zoals bijvoorbeeld de beschikbare ruimte per kind en de verplichting voor alle 
pedagogisch medewerkster om over een geldig diploma EHBO en/of BHV en Kinder-EHBO te 
beschikken.  
 
‘t Koetshuisje voert een verantwoord veiligheids- en gezondheidsbeleid.  ‘t Koetshuisje is zelf 
verantwoordelijk voor het bieden en monitoren van een veilige en gezonde omgeving.  
 
In dit veiligheids- en gezondheidsverslag laten wij zien wat kinderen op ‘t Koetshuisje zou kunnen 
overkomen, hoeveel en welke ongevallen er met kinderen plaatsvinden, hoe ‘t Koetshuisje hierin 
handelt, binnen welke termijn en wat dat heeft opgeleverd. Doelstelling is risico’s zoveel mogelijk te 
beperken en planmatig te werken aan structurele oplossingen in het geval van gesignaleerde 
problemen.  
 
Het veiligheids- en gezondheidsverslag is een actueel document; een evaluatie zal daartoe jaarlijks 
worden uitgevoerd. Een beschrijving van veiligheidsbeleid,  gezondheidsbeleid en daarnaast van het 
hygiënebeleid, het ziektebeleid en het medisch handelen op ‘t Koetshuisje is na te lezen in dit 
document. 
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2. Veiligheidsbeleid 
 
De GGD voert, in opdracht van het Ministerie van SZW, het toezicht uit op alle organisaties voor 
kinderopvang in Nederland, dus ook op ‘t Koetshuisje. Hiertoe is op basis van de eerder genoemde 
‘Beleidsregels kwaliteit kinderopvang’ een toetsingskader opgesteld: het Toetsingskader voor 
dagopvang en het Toetsingskader voor buitenschoolse opvang. Hierin is vastgelegd naar welke 
kwaliteitsaspecten de toezichthouder kijkt en hoe hij tot een oordeel komt. Toezicht kan 
plaatsvinden middels verschillende vormen van onderzoek: onderzoek na melding, periodiek 
onderzoek, incidenteel onderzoek en nader onderzoek. Aan de hand van dit toetsingskader komt de 
GGD tot een oordeel over de mate waarin ‘t Koetshuisje aan de basiseisen voor kwaliteit voldoet. Dit 
oordeel, vastgelegd in het GGD-inspectierapport, is openbaar voor ouders en personeel.  
 
Alle medewerksters van ‘t Koetshuisje zijn in bezit van een geldig EHBO/BHV diploma. Jaarlijks 
worden de medewerksters in de gelegenheid gesteld om dit diploma up-to-date te houden door het 
volgen van de herhalingsavonden EHBO/BHV. Daarnaast bezitten zij ook van het certificaat Kinder-
EHBO. 
 
Bij brand moet één van de pedagogisch medewerksters (en leidinggevende, als er een 
leidinggevende in het gebouw aanwezig is) zelf de brandweer bellen. Deze afspraak wordt 
besproken, jaarlijks wordt dit vermeld aan de medewerksters.  
 
Ieder jaar worden er minimaal twee onaangekondigde ontruimingsoefening gehouden.   
 
De buitentoestellen worden maandelijks gecheckt en het logboek wordt bijgehouden. Daarnaast is er 
een jaarlijkse inspectie door een inspecteur van de leverancier van de buitentoestellen. 
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2.1.  Grote risico’s en maatregelen 
 
Huiselijke leeromgeving: 

• Kind of leidster struikelt over speelgoed 

• Kind stoot zich tegen meubilair 

• Kinderen botsen tegen elkaar 

• Kind botst tegen object 
 

Rustige leeromgeving: 

• Kind valt uit bed 

• Kind valt van de verschoontafel 

• Kind struikelt over speelgoed 
 

Ontdekkende leeromgeving (speelzolder): 

• Kind klimt ergens op en kan vervolgens over muur bij trap vallen 

• Kind kan bij de wasmachine 

• Kind valt van de trap  

• Kind valt uit het ronde raam 
 

Buitenruimte: 

• Kind stoot zich tegen de rand van de zandbak 

• Kind botst tegen een fiets 

• Kind wordt omvergelopen 

• Kind rent tegen obstakel 

• Kind krijgt splinter in hand 

• Kind botst tegen ander kind op de schommel 

• Kim botst tegen een speeltoestel, obstakel of ander kind 

• Kind struikelt over speeltoestel 
 
Omgeving 

• Kind rent de weg op als het wordt opgehaald 
 

Aandachtspunten Leefruimtes (Huiselijke-, rustige- en de ontdekkende leeromgeving): 
Voor het binnen- en het buitenspelen zijn er twee protocollen aanwezig op ’t Koetshuisje waarin 
regels staan voor zowel de kinderen als voor de pedagogisch medewerksters. Wij benoemen de 
kinderen wat ze wel mogen doen i.p.v. wat ze niet mogen doen. Positief benaderen vinden wij 
belangrijk.  
 
Thee en andere warme dranken 
Wanneer kinderen bij ons thee drinken gebeurt dit altijd aan tafel. De thee wordt lauwwarm 
geserveerd. We letten erop dat onze pedagogisch medewerksters en stagiaires hun thee op plekken 
zetten waar kinderen het liefst niet bij kunnen en anders ver op een tafel of hoog.  
Er wordt nooit thee gedronken met een kind op schoot. Er wordt op gezet dat kopjes en bekertjes 
niet lekken en goede vaste oortjes hebben. Wanneer er gebruik wordt gemaakt van een tafelkleed 
zullen er nooit theekopjes met thee opgezet worden. Daarnaast drinken de pedagogisch 
medewerksters de thee aangevuld met koud water.  
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Zodra er thee is gezet wordt het laatste water uit de waterkoker weg gegooid.  
 
Warm waterkraan 
Bij aanwezigheid van een warmwaterkraan wordt er met de kinderen hier niet aan te zitten omdat 
de kraan heet water kan geven en ze zich dan kunnen verbranden (pijn doen). Warmwaterkranen 
worden dus niet gebruikt door de kinderen! Er is ook geen vast opstapje bij een warmwaterkraan.  
Handen wassen gebeurt ook altijd onder toezicht van een medewerkster. Daarbij zijn kranen 
aanwezig in ruimtes waar kinderen nooit zonder toezicht komen.  
 
Stopcontacten 
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontractbeveiligers (indien de stopcontacten zich bevinden 
op een hoogte waar de kinderen bij kunnen). Nieuwe stopcontacten worden geplaatst boven 1,50 m.  
Er wordt door alle pedagogisch medewerksters goed in de gaten gehouden dat de stopcontacten nog 
veilig zijn en voorzien van stopcontactbeveiligers. Wanneer stopcontactbeveiliging mist wordt deze 
zo snel mogelijk aangebracht. Apparaten staan vast of het snoer loopt zo dat de kinderen hier niet bij 
kunnen. Het risico dat apparaten op een kind vallen, doordat er aan een snoer getrokken wordt, is 
uitgesloten.  
 
Fingersaves 
Er zijn, op plekken waarvan dat nodig wordt geacht, fingersaves geplaatst tot minimaal 1,20 m. 
hoogte. Er wordt regelmatig gecontroleerd of ze nog goed vast zitten. Wanneer dit niet het geval is 
worden ze zo snel mogelijk vervangen.  
 
Trap 
Voor de trap zijn er veiligheidshekjes geplaatst die de kinderen niet zelf kunnen open maken. Voor de 
kinderen zijn er leuningen geplaatst op de hoogte van de kinderen.  
Voor het muurtje van de van trap komen geen voorwerpen zoals tafels/stoelen et cetera te staan 
waar kinderen op kunnen klimmen. De pedagogisch medewerksters lopen altijd achter de kinderen 
zodra ze de trap oplopen. Kinderen lopen bij voorkeur de trap achterste voren af (gezicht naar de 
trap) of door op hun zitvlak trede voor trede naar beneden te schuiven. Ze lopen nooit alleen de trap 
op of af, de pedagogisch medewerker loopt erachter. 
 
Raam 
Het ronde raam in de ontdekkende leeromgeving is beveiligd met een slotje. 
 
Wasmachine 
De wasmachine in de ontdekkende leeromgeving staat achter een schuifwand en staat niet aan zodra 
de kinderen zich boven bevinden. De schuifwand is met een slot vast te zetten.  
 
Schoonmaakmiddelen en schoonmaken 
Er wordt nooit gedweild als de kinderen nog in de ruimte verblijven i.v.m. de gladheid. Kinderen 
glijden dus in principe niet uit op een natte vloer. Op de groep is een gifwijzer aanwezig, om bij 
incidenten toch te weten wat te doen. Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen in een 
afsluitbare kast, zodat kinderen hier nooit bij kunnen. Kasten worden altijd gesloten.  
 
Verschonen en slapen 
Veel regels rondom hygiëne en veiligheid zijn al opgenomen in de protocollen: ‘hygiëne en 
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leefomgeving’ en ‘veilig slapen en wiegendood’. Als aanvulling daarop zorgen wij ook voor veiligheid 
rondom het verschonen (en naar bed gaan). Kinderen klimmen nooit alleen via het trapje op een 
verschoontafel en worden aar altijd in begeleid. Er gaat ook altijd een pedagogisch medewerkster 
mee naar de sanitaire ruimte voor het verschonen en/of plassen. Het trapje wordt omgedraaid, 
zodat kinderen hier niet zomaar op kunnen klimmen. In hoogte verstelbare verschoontafels worden 
nooit in hoogte versteld met een kind erop of ernaast. Kinderen kunnen dus niet klem te komen 
zitten.  
Met kinderen die op de verschoontafel liggen wordt altijd lichamelijk contact gehouden, zodat zij er 
niet van af kunnen vallen.  
Benodigdheden voor het verschonen en slapen (bv. Mandjes) worden altijd gepakt voordat een kind 
op de commode wordt gelegd, zodat alles binnen handbereik is. Luiers, cremes en lotiondoekjes zijn 
altijd binnen handbereik.  
 
Vuur, roken en medicijnen 
Er wordt op ons kinderdagverblijf nooit gebruik gemaakt van echt vuur. Medewerksters die roken 
gaan voor hun pauze altijd naar buiten en roken dus nooit binnen of in onze speeltuin. Ze brengen 
aanstekers en sigaretten op een veilige plek op waar kinderen er geen toegang tot hebben. 
Medicijnen voor de kinderen zitten in een afgesloten EHBO-doos op een hoogte waar de kinderen 
niet bij kunnen. Medicijnen van medewerksters zelf bergen ze op een plek die niet toegankelijk is 
voor kinderen. Na het roken dient de medewerker haar boven kleding om te wisselen en hiervoor 
schone kleding mee te nemen. Momenteel werken er geen medewerkers die roken. 
 
Aandachtspunten Buitenruimte 
Voor buiten hebben wij het protocol ‘regels voor het buitenspelen’, hierin staan alle afspraken die 
gelden in onze buitenruimte. Leren omgaan met gevaren vinden wij een belangrijk aspect. Kinderen 
moeten buiten ook leren vallen en opstaan en weten wanneer iets niet kan, de eigen grenzen 
kennen. Positief benaderen en kinderen helpen om grenzen te verleggen.  
 
Buiten het pand van ’t Koetshuisje zijn hekwerken geplaatst om het risico te beperken dat kinderen 
direct de weg over kunnen steken. De kinderen verblijven nooit alleen buiten, onder toezicht van de 
pedagogisch medewerksters.  
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2.2. Leren omgaan met kleine risico’s 
 
De omgeving moet voor de kinderen en de medewerkers veilig en gezond zijn. Kinderen dienen 
beschermt te worden tegen bepaalde risico’s. Wij vinden het niet nodig en wenselijk dat kinderen 
tegen alle risico’s worden beschermd. Bij te veel bescherming leert een kind niet zijn eigen grenzen 
kennen en niet hoe om te gaan met risico’s. Door het kind hier te vertrouwen heeft dit een positieve 
invloed op verschillende gebieden het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid, sociale 
vaardigheden en doorzettingsvermogen van het kind. Daarnaast heeft het een positieve invloed op 
de motorische vaardigheden van het kind. 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. 
 
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen waarom we 
met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en wat ze te leren hoe we risico’s op incidenten 
kunnen beperken, maken we ‘t Koetshuisje nog veiliger!  
 
We leren kinderen:  

o Dat zij niet met deuren mogen spelen (de deuren zijn tevens voorzien van veiligheidstrips en 
deurstoppers).  

o Dat zij niet met elektriciteit mogen spelen, zoals stopcontacten en snoeren (alle 
elektriciteiten zijn beveiligd, we dragen er zorg voor dat er geen losse kabels over de grond 
slingeren of waar kinderen bij kunnen). 

o Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is. 
o We stoeien niet bij ramen en deuren.  
o We houden rekening met elkaar.  
o We leren de kinderen aan te geven wanneer ze iets wel of niet leuk vinden, door de 

problemen zelf te laten oplossen, zodat de kinderen mondiger worden en we ze hiermee de 
zelfredzaamheid stimuleren. 

o We geven positieve feedback en benoemen wat de kinderen wel mogen doen i.p.v. wat ze 
niet mogen doen. Bijvoorbeeld: ‘Piet, je mag hier rustig lopen’ i.p.v. ‘Piet, je mag hier niet 
rennen’.  

o We leren ze waar ze wel of niet mogen komen, ze mogen bijvoorbeeld niet in ons washok 
komen.  



                                    Kinderdagverblijf ‘t Koetshuisje 

 

 
 
 
Veiligheids- en gezondheidsplan 9 versie: juni 2018 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

• Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘ gereedschapskist’ voor effectief leren. 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] 
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2.3.  Eisen aan de ruimtes 

Alle ruimtes in ’t Koetshuisje moeten veilig zijn. Hieronder de regels en afspraken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acties algemeen 

• Jaarlijks bespreken wij de protocollen en werkinstructies tijdens centraal overleg. 
In één van de twee centraal overleggen hebben wij jaarlijks een protocollen overleg, waarin 
de protocollen worden doorgenomen eventueel bijgesteld/gewijzigd. 

• Splintervorming rand zandbak, lichte splinter- en scheurvorming trapbomen glijbaan in de 
gaten houden en verhelpen. 

• Minimaal 2 keer per jaar onaangekondigde ontruimingsoefeningen plannen. 

• Jaarlijks in het centraal overleg de dagelijkse aandachtspunten medewerksters doornemen. 

• Waspinators bestellen en ophangen om wespennesten te voorkomen in het voorjaar. 
 

Conclusie 
Door de constante alertheid op alle aspecten van veiligheid  kan ‘t Koetshuisje een goede algemene 
veiligheid waarborgen. Natuurlijk is het belangrijk om altijd alert te blijven als het om de veiligheid 
van het kind gaat. Daarom is het belangrijk om protocollen en werkinstructies, huisregels, algemene 
regels/gewoontevorming op de groep, richtlijnen buitenspelen en aandachtspunten medewerksters 
in ieder geval minimaal jaarlijks goed door te nemen met alle medewerksters. 
Wat gaat goed, wat gaat minder goed en wat kan anders/beter. 

Regels en afspraken m.b.t. eisen aan de ruimtes:  
o Er zorg voor dragen dat er geen losse kabels over de grond slingeren of waar kinderen bij 

kunnen.  
o Kinderen erop wijzen te lopen in de ruimtes.  
o Schroeven en spijkers tot 1.35 m. hoogte verwijderen.  
o Er voor zorgen dat de veiligheidstrips zijn bevestigd aan de deuren.  
o Deurstoppers plaatsen tussen de deuren.  
o Stopcontacten beveiligen met stopcontactbeveiligers.  
o Snoeren van elektrische apparaten buiten bereik van kinderen houden.  
o Het geplaatste meubilair in de ruimtes dient veilig te zijn en te voldoen aan de gestelde eisen. 
o Scherpe randen en hoeken afronden of afschermen.  
o Meubels en materialen controleren op gebreken of defecten.  
o Speelgoed controleren op beschadigingen scherpe randen. Indien nodig vervangen of 

repareren.  
o Daar waar kinderen bij het opstaan vanuit een zittende houding hun hoofd kunnen stoten aan 

scherpe objecten zullen deze voldoende afgeschermd worden. 
o Tussentijds regelmatig speelgoed opruimen.  
o Werken volgens de protocollen en richtlijnen die gelden binnen ’t Koetshuisje. 
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2.4.  Brandveiligheid 
 
Bij de opstart van ’t Koetshuisje heeft de brandweer regio Midden-Gelderland de locatie bekeken en 
advies gegeven m.b.t. brandveiligheid. Conform de huidige wet- en regelgeving dienen wij ook in het 
bezit te zijn van een logboek. Doel van de logboekverplichting is om de diverse toezichthouders in 
staat te stellen efficiënt toezicht op de naleving van de voorschriften van o.a. Arbowet en het 
bouwbesluit uit te oefenen.  
 
De bovenverdieping wordt alleen gebruikt door de kinderen vanaf twee jaar en altijd onder 
begeleiding van een pedagogisch medewerkster. Branddetectoren met een extra geluidssyteem zijn  
conform voorschrift geïnstalleerd. Op deze eerste verdieping zal niet door kinderen worden 
geslapen. Hoewel niet voorgeschreven is op deze verdiepingsvloer ook een professionele 
brandblusser (schuim) geïnstalleerd. 
 
Op de begane grond is een mini-brandhaspel geïnstalleerd. naast de rookmelders ook geplaatst om 
een duidelijk geluidssignaal te geven bij brand. Op meerdere plekken door het gebouw heen zijn 
plattegronden duidelijk zichtbaar aangebracht waarop de vluchtwegen zijn aangegeven en de 
blusmaterialen. 
 
Daarnaast worden er minimaal twee keer per jaar onaangekondigde ontruimingsoefeningen 
gehouden. Deze worden vervolgens geëvalueerd met de medewerksters en geregistreerd in het 
logboek.  
 
Alle medewerksters van ’t Koetshuisje zijn in het bezit van een geldig BHV en EHBO certificaat. 
Jaarlijks vinden hiervoor herhalingslessen plaats.  
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2.5.  Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Op ‘t Koetshuisje volgen wij 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 (zie bijlage 1). 
 
‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ die speciaal toegeschreven is naar de branche 
kinderopvang en bedoeld is voor iedereen die werkzaam is binnen deze branche. 
 
Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met het signalen van 
kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker van de 
kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van groot 
belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan. Het protocol 
‘Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ is, met inachtneming van geldende wetgeving, 
opgesteld om kinderopvangorganisaties handvatten te bieden in dit soort situaties. 
 

De meldcode geeft via een stappenplan aan hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen 

duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast bevat deze meldcode een route hoe te 

handelen bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega en een route hoe te 

handelen wanneer er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. 

Elke stap binnen de routes wordt afzonderlijk uitgebreid toegelicht.  
Daarnaast hangt onze eigen sociale kaart in het keukenkastje. Deze sociale kaart is zo volledig 

mogelijk ingevuld met de organisaties en instanties in de buurt van ‘t Koetshuisje.  

 

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale 

organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en 

advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of 

kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. Veilig Thuis biedt de helpende 

hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een 

betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.  

 

Stappenplan 

Bij ‘t Koetshuisje hanteren we de verplichte meldcode kindermishandeling aan de hand van de 

volgende vijf stappen:  

1.     In kaart brengen van signalen. Raadpleeg de app Meldcode en de signalenkaart. 

2.     Overleggen met kantoor (Kim). En eventueel raadplegen van Veilig Tuis (het advies- en meldpunt  

         huiselijk geweld en kindermishandeling).  

3.      Gesprek met de betrokkenen. 

4.      Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis  

          raadplegen, (afwegingskader verplicht vanaf 1 januari 2019).  

5.      Beslissen aan de hand van het afwegingskader: is melden noodzakelijk? Is hulpverlening (ook) 

         mogelijk? Bij een redelijk vermoeden van mishandeling of een zedelijke misdrijf melden wij dit  

         zullen wij aangifte doen. Dit beslissen wij op basis van de bovengenoemde stappen en de feiten 

         die we hebben gesignaleerd omtrent de situatie.  

 

Zie hieronder het duidelijke overzicht van het stappenplan van de verbeterde meldcode. 
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Sociale kaart van Kinderdagverblijf ‘t Koetshuisje 

Organisatie : Politie alarmnummer (bij noodsituaties) 

Telefoonnummer : 112 

 

Organisatie : Politie regio Noord- en Oost-Gelderland  

Contactpersoon : Wijkagent Geert Jan Sloots 

Adres : Haarloseweg 2-01, 7271 BT  Borculo 

 : Europaweg 79, 7336 AK  Apeldoorn (hoofdbureau) 

Telefoonnummer : 0900 – 88 44   

Website / e-mail : team.berkelland@no-gelderland.politie.nl  

 

Organisatie : Veilig Thuis Gelderland Midden 

Adres : Eusebiusbuitensingel 20, 6828 HV Arnhem 

Telefoonnummer : 026-4424222 

Website / e-mail : www.veiligthuisgm.nl / info@veiligthuismg.nl 

 

Organisatie : Advies- en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland 

Adres : Arnhemsestraatweg 352, 6881 NK  Velp 

Telefoonnummer : 0900 – 123 12 30 / 026 – 442 42 22 

Website / e-mail : www.amk-nederland.nl  

 

Organisatie : GGD Gelre-IJssel locatie Apeldoorn  

Adres : Het Portaal, Deventerstraat 43, 7311 LV  Apeldoorn 

Telefoonnummer : Algemeen:  088 – 443 30 00 

 : Melding infectieziekten: 088 – 443 33 55 

Website / e-mail : ggd@ggdgelre-ijssel.nl 

 

Organisatie : Steunpunt Huiselijk Geweld Oost- en Midden Gelderland : 

Telefoonnummer : 0900 – 126 26 26   

Website / e-mail : info@huiselijkgeweldgelderland.nl /  
www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=17343  

 

Organisatie : Slachtofferhulp Nederland / Bureau Doetinchem 

Adres : Terborgseweg 24-01, 7005 BA  Doetinchem 

Telefoonnummer : 0900 – 01 01   

Website / e-mail : www.slachtofferhulp.nl 

 

Organisatie : MEE Oost-Gelderland 

Contactpersoon : Marianna Jonge Vos (m.jongevos@mee-og.nl)  

Adres : Keppelseweg 15, 7001 CE  Doetinchem 

Telefoonnummer : 0314 – 34 42 24  

Website / e-mail : info@mee-og.nl / www.mee-og.nl  

 

mailto:team.berkelland@no-gelderland.politie.nl
http://www.veiligthuisgm.nl/
mailto:info@veiligthuismg.nl
http://www.amk-nederland.nl/
mailto:ggd@ggdgelre-ijssel.nl&subject=Contactformulier%20website
mailto:info@huiselijkgeweldgelderland.nl
http://www.arnhem.nl/content.jsp?objectid=17343
http://www.slachtofferhulp.nl/
mailto:m.jongevos@mee-og.nl
mailto:info@mee-og.nl
http://www.mee-og.nl/
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2.6.  Grensoverschrijdend gedrag  
 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op 
het welbevinden van het kind. Op ‘t Koetshuisje heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht.  
Er zijn maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te 
doen als we merken dat het toch gebeurt.  
Twee keer per jaar wordt er een centraal overleg gepland om de onderwerpen; kindermishandeling, 
huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag te bespreken. Waarbij we een open cultuur proberen 
te creëren waardoor medewerkers elkaar durven aan te spreken.  
In ons pedagogisch werkplan staan de waarden en normen opgenomen. 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. De 
pedagogisch medewerkers helpen de kinderen mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.  
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De volgende maatregelen zijn genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:  

o Alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en betrokkenen zijn het in bezit van een geldig VOG 
(Verklaring Omtrent Gedrag) en staan ingeschreven in het personenregister.  

o Er wordt gewerkt met het vierogenprincipe en de medewerkers zijn hiervan op de hoogte.  
 
2.7.  Vermissing 
 
Bij ‘t Koetshuisje wordt door middel van de Bitcare app de prestatielijsten bijgehouden welke 
kinderen er op welke dag aanwezig of afwezig zijn. Tot 09.00 uur kunnen ouders de kinderen 
afmelden bij ziekte of het opnemen van een verlof dag. De pedagogisch medewerksters vragen aan 
Kim/Linda of er een mail is binnen gekomen. Is dit niet het geval worden de ouder(s) gebeld om te 
vragen of het kind vandaag nog komt. Zo weten we vóór 09.30 uur iedere dag welke kinderen binnen 
moeten zijn. 
 
Wat als het toch gebeurd? 

o Meld bij je naaste collega van de groep dat er een kind vermist is.  
o Draag de zorg van de andere kinderen over aan je collega zodat je je kunt richten op het 

vermiste kind.  
o Blijf kalm en denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het 

kind aan het doen? Waar zou het mis kunnen zijn gegaan?  
o Bekijk eerst goed alle leeromgevingen, toilet et cetera. Roep ondertussen het kind. Kijk op 

plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen in de rest van de ruimte. Het komt nogal eens 
voor dat een kind zich verstopt of ergens in slaap is gevallen.  

o Wanneer er tijdens de vermissing buiten werd gespeeld, kijk je goed waar het kind heen kan 
zijn gegaan. Onze tuin is omheind met hekwerken, het is onmogelijk om hierover heen te 
klimmen. Zijn alle deuren gesloten? 

o Mocht er een signaal zijn dat het kind buiten de tuin is kunnen komen, zoek dan eerst op de 
plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen. Bijvoorbeeld; op de straat, bij het water, 
putten, verkeerswegen of parkeerplaatsen. 

o Vraag aan voorbijgangers of zij een kind hebben gezien.  
o Schakel na 10 minuten zoeken meerder collega’s in om te helpen zoeken. Alle collega’s 

hebben hum mobiel mee en op geluid staan.  
o Een andere collega brengt Kim of Walter op de hoogte en zij zullen verdere stappen 

ondernemen; ouder(s) inlichten / politie inlichten. 
 
Uitstapjes:  
 
Bij een wandeling of een uitstapje nemen de pedagogisch medewerkers altijd een mobiele telefoon 
mee en de iPad voor de Bitcare app (presentielijst). Voor uitstapjes hebben we ook een ‘dagjes uit’ 
tas.  
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3.  Gezondheidsbeleid  
 
3.1.  Grote risico’s en maatregelen 
 
De volgende risico’s, waarbij de kans bestaat dat de situatie zich voordoet groot is, waren al 
geïnventariseerd tijdens het RI&E: 

• Kind komt in contact met ziektekiemen door aanhoesten of niezen door ander kind 

• Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen 

• Kind wordt blootgesteld aan stuifmeel van gras, onkruid of bomen die een allergie kunnen 
oproepen 

• Kind wordt gestoken door een teek 

• Kind wordt gestoken door bij of wesp 
 
De risico’s zoals hierboven genoemd zijn ondervangen in protocollen en werkinstructies t.w.: 
Huisregels, Algemene regels/gewoontevorming op de groep, Protocol handenwassen, het 
schoonmaakrooster en Aandachtspunten medewerksters. Deze risico’s zullen waarschijnlijk jaarlijks 
naar voren blijven komen. Het is dus van belang dat zeer regelmatig de protocollen en 
werkinstructies goed worden doorgenomen met alle medewerksters die werkzaam zijn in ‘t 
Koetshuisje. Wat gaat goed, wat gaat minder goed en wat kan anders/beter. Dit wordt uitgebreid 
besproken in het centraal overleg dat jaarlijks plaats vindt in november en juni. 
 
3.2.  Ziektebeleid 
 
Op verzoek van de Landelijke Coördinatiestructuur Infectiebestrijding (LCI) heeft een werkgroep een 
informatiemap infectieziekten en hygiëne in kindercentra samengesteld, waarin is vastgelegd hoe te 
handelen bij ziekte van kinderen, wanneer kinderen niet naar de kinderopvang gebracht mogen 
worden en in welke gevallen zieke kinderen opgehaald dienen te worden. 
 
Ouders die gebruik maken van de kinderopvang worden vaak met problemen geconfronteerd als hun 
kind ziek wordt. Er moet een oplossing worden gevonden op het werk om vrij te kunnen nemen, er 
moet geschoven worden met werktijden of een oppas moet worden ingeschakeld om het zieke kind 
thuis te verzorgen. Soms worden ouders ook op het werk gebeld met het verzoek om hun zieke kind 
op te halen. Wij realiseren ons dat het dragen van de verantwoordelijkheid voor de gezondheid van 
het kind en de groep waarin het kind verblijft, op gespannen voet kan staan met uw belangen als 
werkende ouder.  
 
Daarom willen wij graag uitleggen op welke wijze wij met deze verantwoordelijkheid omgaan en 
welke richtlijnen er in de praktijk door de pedagogisch medewerksters gehanteerd worden. 
Uitgangspunt hierbij is en blijft de gezondheid van het kind en de andere kinderen in de groep. Deze 
richtlijnen beperken zich tot richtlijnen hoe te handelen bij zieke kinderen. Regelmatig is er een 
controle van de GGD regio Gelre-IJssel waarin de beschreven richtlijnen geëvalueerd en waar nodig 
bijgesteld zullen worden. 
 
 ‘t Koetshuisje heeft zelf een belangrijke taak ten aanzien van het voorkomen van infectieziekten. Het 
spreekt vanzelf dat de toiletten, slaapkamers, keuken en de groepsruimtes dagelijks worden 
schoongemaakt. 
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Omdat vooral kleine kinderen vaak dingen in hun mond stoppen, wordt ook het spelmateriaal 
regelmatig schoongemaakt. We gebruiken zoveel mogelijk papieren handdoeken en de hand-, vaat- 
en theedoeken en washandjes worden in elk geval dagelijks verschoond. Speelmatrashoezen worden 
wekelijks gewassen en ook de verkleedkleren worden regelmatig gewassen. Kinderen wassen hun 
handen na het toiletbezoek en voor het eten. “Hand voor de mond” bij hoesten of niezen horen tot 
de dagelijks terugkerende preventieve maatregelen.  
Uiteraard kunnen ook de pedagogisch medewerksters in de groep één van de hieronder genoemde 
aandoeningen oplopen. Zij zullen echter, meer dan van de kinderen gevraagd kan worden, de 
preventieve maatregelen in acht nemen, zodat verdere besmetting kan worden voorkomen. 
 
Wij houden de richtlijnen van de GGD aan m.b.t. kinderziektes en de maatregelen. Hier hebben wij 
de app voor gedownload op de IPad. Meer informatie over het ziektebeleid staat uitgebreid in ons 
‘Protocol Ziekte’. Daarnaast hebben wij het ‘Protocol ongedierte en insecten’, waarin meer 
informatie te lezen is over het voorkomen en handelen bij teken, wespen et cetera. 
 
3.3.  Persoonlijke hygiëne 
 
Hygiëne is een zeer belangrijk onderwerp in de kinderopvang. Handen, wat doe je er eigenlijk 
allemaal mee? Heel veel! Ga eens na wat een kind allemaal aanraakt op een dag. Spelen in de 
zandbak en op de speeltoestellen, naar de wc gaan en de bril daarbij vastpakken, de trapleuning 
vasthouden, een appeltje eten enzovoorts. Allemaal activiteiten waarbij de kinderhanden ook in 
aanraking komen met verschillende bacteriën, virussen en infectieziekten. Wanneer een kind met 
niet gewassen handen het brood of duim in de mond stopt, krijgt het ook die bacteriën binnen. Om 
dit te voorkomen is het belangrijk dat een kind regelmatig de handen wast voor of na bepaalde 
activiteiten. Hiervoor hebben wij ons handen was protocol, dit protocol geldt ook voor de 
medewerksters.  
 
Wat zijn infectieziekten? 
Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden door verschillende bacteriën, virussen, parasieten 
of schimmels, we noemen deze samen ‘ziekteverwekkers’.  
Infectieziekten verspreiden zich op de volgende manieren:  

- Via de handen; 
- Via lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel, braaksel, ontlasting et cetera); 
- Via de lucht (via druppels door hoesten, huidschilfers of stof);  
- Via voorwerpen (speelgoed of spenen); 
- Via voedsel en water;  
- Via dieren (huisdieren en insecten).  

 
Belang van hygiëne 
Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen, maar ook het wassen van de handen 
of het wassen van het lichaam. Een goede manier van hoesten en niezen toepassen is ook hygiëne. 
Door goede hygiëne houdt je ziekteverwekkers weg; zo verlaag je het risico op het verspreiden van 
infectieziekten. 
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Overige punten 
 
Hygiëne tijdens het verschonen 
Na het verschonen altijd handen wassen bij de kraan op de wc. De kinderen wassen ook daar hun 
handen na het toilet gebruik. De kraan in de keuken is om schone handen te wassen. 
De verschoontafel wordt na elke verschoonronde gedesinfecteerd en schoongemaakt met dettol. De 
luiers worden in een afgesloten luieremmer gegooid. 
 
Toiletgebruik 
Op ’t Koetshuisje worden er geen potjes gebruikt. De kinderen gaan op de grote wc met een wc 
verkleiner. De wc-verkleiner wordt na elke toiletronde gedesinfecteerd en schoongemaakt met 
dettol. Op de wc hangen instructie kaarten ‘handen wassen’ voor kinderen met plaatjes en voor 
volwassenen. 
 
Hoesten en niezen 
Hoest of nies in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog, of anders in de 
mouwen. 
 
Thermometer  
Ziektes kunnen verspreid worden via het gezamenlijk gebruik van een thermometer.  
De thermometer wordt na elk gebruik schoon gemaakt met alcohol.  
 

Regels bij handen wassen:  
 
Wij wassen de handen vóór:  

o Bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding 
o Eten of helpen bij het eten 
o Verzorgen van een wond 
o Aanbrengen van crème of zalf 

 
Wij wassen de handen ná:   

o Bezoek aan het toilet 
o Verschonen van een luier 
o Afvegen van de billen van een kind 
o Contact met lichaamsvocht als speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht, bloed, snot 
o Verzorgen van een wond 
o Zichtbaar vuile handen 
o Buitenspelen 
o Hoesten, niezen of het snuiten van de neus  
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Huid- en wondverzorging 
Wanneer een kind een klein, open (schaaf) wondje heeft, mag er geen infectie ontstaan. Was handen 
voor en na de wond- of huidverzorging. Spoel het wondje schoon met water. Dep pus of wondvocht 
met bijvoorbeeld een steriel gaasje. Verwissel vaak de pleister of verband om het wondje of huid 
schoon te houden. 
 
Geneesmiddelenverstrekking op verzoek 
Kinderen krijgen soms medicijnen mee die overdag gebruikt worden. Denk aan ‘pufjes’ tegen astma 
of antibiotica. De pedagogisch medewerksters vragen ouders om duidelijke informatie en laten dit 
invullen op het toestemmingsformulier ‘medicatie’. De afspraken staan schriftelijk vast.  
Bewaar het medicijn zoals beschreven op de verpakking, controleer de houdbaarheidsdatum.  
 
Risico van bijten 
Als een kind wordt gebeten door een ander kind, en er ontstaat een wond met zichtbaar bloed, 
gelden de volgende behandelnormen:  

- Laat het wondje goed door bloeden 
- Spoel de wond met water 
- Desinfecteer de wond  
- Dek het wondje af met een pleister 
- Was de handen met water en zeep 
- Bel direct daarna ouders en eventueel huisarts. 

Nagels 
De nagels zijn kort en schoon. Kunstnagels en of gel lak is toegestaan mits het niet te lang is en de 
nagels schoon zijn. Bij handelingen kunnen dan handschoenen worden aan gedaan. 

 
Sieraden 
Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vasthouden en ze 
belemmeren een goede handhygiëne; let hier extra goed op!  
 
Zandbakken en zandwatertafels 
De zandbak wordt elke dag aan het eind van de dag bedenkt met een netje zodat er geen katten en 
andere dieren in komen. Het zand wordt jaarlijks vervangen door schoon zand. Zichtbaar vuil wordt 
direct verwijderd uit de zandbak. De kinderen eten en drinken niet in de zandbak.  
De kinderen wassen de handen na het spelen in de zandbak.  
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3.4.  Schoonmaken en desinfecteren 
 
In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Regelmatig schoonmaken haalt de meesten weg 
en zo verklein je de kans om ziek te worden. Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, 
tot een zo laag niveau dat deze niet meer ziekmakend zijn.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schoonmaak afspraken:  
 

o Op ’t Koetshuisje werken wij met een schoonmaakplan die wordt afgetekend. 
o Berg de schoonmaakmiddelen hoog op waar kinderen niet bij kunnen.  
o Gebruik altijd schone doeken.  
o Was doeken op 60 graden en laat ze aan de lucht drogen.  
o Gebruik schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking. 
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4. Vierogen principe en continue screening  
 
Vierogen principe 
 
Het vier ogen principe is de basis voor veiligheid in de kinderopvang. Aan het vier ogenprincipe wordt 
op de volgende wijze invulling gegeven: 
 

• Bij de verbouw van het ‘t Koetshuisje is gekozen voor moderne communicatie apparatuur, zoals 
video en intercomsystemen Pedagogisch medewerkster kunnen hierdoor in iedere afzonderlijke 
ruimte permanent communiceren en oogcontact houden met hun collega’s. Het oogcontact gaat 
middels vaste camera’s in de afzonderlijke ruimtes die in verbinding staan met de IPad’s die 
afzonderlijke pedagogisch medewerkers binnen handbereik tot haar beschikking heeft. 
Audiocommunicatie vindt plaats via het intercom systeem dat door het hele gebouw is 
aangelegd en waarmee onderling over en weer gecommuniceerd kan worden. 
 

• Walter en Kim kunnen vanaf hun mobiele telefoon op afstand via de camera’s kijken in ’t 
Koetshuisje in de verschillende ruimtes. In elke ruimte hangt een camera. 

 

• Onaangekondigde bezoeken:  
 -    Walter (directeur)zal twee keer per week de boodschappen onaangekondigd brengen op ’t  

           Koetshuisje. 

- Medewerksters van Orthodontistpraktijk ‘Arnhem Ortho’ (Geert Grootestraat 2) kunnen 
onaangekondigd binnen wandelen, de receptioniste is tevens ook de achterwacht in 
noodgevallen.  

- Hiervoor wordt tevens ook de vier-ogen-principe lijst voor ingevuld, zie hieronder het 
voorbeeld.  
 

• Stagiaires: Op ’t Koetshuisje bieden we stageplekken aan voor de opleidingen pedagogisch 
werker niveau 3 en niveau 4. Daarnaast ook mogelijk voor HBO studies. In de maanden juli, 
augustus of in vakanties wanneer een stagiaire niet aanwezig is wordt er gewerkt met een vier 
ogen principe onaangekondigde bezoeken en voorgenoemde maatregelen. 
 

• Tevens zal één keer per week / twee weken het kantoortje de werkplek zijn van een 
administratieve kracht die vanuit deze locatie de administratie zal bij houden voor het gehele 
bedrijf. 

 

• Op een aantal dagen kan het voorkomen dat er één pedagogisch medewerker op de groep staat 
i.v.m. kind-leidster ratio. Op deze dagen werkt Kim (vestigingsmanager) boven op het kantoor in 
het Koetshuisje. Zodat er meerdere volwassenen aanwezig zijn in het gebouw. Tevens heeft zij 
ook het diploma ‘pedagogisch werker niveau 4’, waarmee zij dus ook op de groep zelf kan 
invallen en werken. Mocht er in de toekomst alle dagen met twee leidsters gewerkt worden, 
werkt Kim (vestigingsmanager) minimaal twee dagen per week op deze locatie. 

 

• Drie-uursregeling: Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende 
maximaal drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden: 
vóór 09.30 uur, tussen 12.30 en 15.00 uur en na 16.30 uur. 
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• Aan het signaleren van kindermishandeling en kindermisbruik wordt veel aandacht besteed 
middels trainingen en door hier regelmatig tijdens het werkoverleg over te praten.  
 

• Buitenverblijf: Omdat een groot raam aan de kopse kant van ’t Koetshuisje uitkijkt op een groot 
deel van de buitenruimte is het ook mogelijk indien een gedeelte van de kinderen buiten speelt 
en ander deel binnen bevindt het vier-ogen-principe in stand houdt. 
 

• Vier ogen principe lijst voor onaangekondigde bezoeken (deze lijst wordt opgehangen in ’t 
Koetshuisje voor onaangekondigde bezoeken:  
 

Datum:  Tijd: Naam: Handtekening:  

    

    

    

 
Achterwachtregeling 
Indien er slechts één pedagogisch medewerker aanwezig is op Kindcentrum ’t Koetshuisje en de PKR 
wordt niet overschreden, zoals tijdens de drie-uursregeling het geval is, dan is een 
achterwachtsregeling van toepassing. Deze regeling houdt in dat in geval van calamiteiten er een 
achterwacht beschikbaar is die binnen 15 minuten in ’t Koetshuisje aanwezig kan zijn. De 
achterwacht is de receptioniste van Orthodontist praktijk ‘Arnhem Ortho’ (Geert Grootestraat 2). 
 
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:  

Receptie Arnhem Ortho :  026 - 445 1421  (Geert Grootestraat 2) 
Van Ede en Partners  : 026 - 364 4111  (Geert Grootestraat 4) 

 

Deze telefoonnummers staan ook opgeslagen in onze telefoon. 
 
Drie-uursregeling  

Drie-uursregeling: Conform het convenant kwaliteit is het toegestaan per dag gedurende maximaal 
drie uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Dit mag op de volgende tijden: vóór 08.30 
uur, tussen 13.00 – 14.00 uur en na 17.00 uur. 
 
Aan het begin en einde van de dag zijn er minder kinderen aanwezig op ‘t Koetshuisje. Tijdens 
de middagpauze van pedagogisch medewerkers slapen veel kinderen, waardoor minder kinderen 

actieve pedagogische aandacht behoeven. De wet Kinderopvang schrijft voor dat er op deze tijden, 
gedurende maximaal drie uur per dag, minder beroepskrachten mogen worden ingezet dan volgens 
de PKR vereist is. Hierbij wordt nooit minder dan de helft van het conform PKR berekende aantal 
benodigde pedagogisch medewerkers ingezet. 
 
Op ‘t Koetshuisje wordt dagelijks aan de randen van de dag en tijdens de middagpauze als volgt 

invulling gegeven aan de inzet van de pedagogisch medewerkers. 
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De afwijkingsregeling op ‘t Koetshuisje is als volgt vorm gegeven:  

 

Dag Afwijking BKR 
ochtend 

Afwijking BKR 
tijdens pauze 

Afwijking BKR 
middag 

Maandag 07.30-08.30 uur 13.00 – 14.00 uur 17.30 – 18.30 

Dinsdag 07.30-08.30 uur 13.00 – 14.00 uur 17.30 – 18.30 
Woensdag 07.30-08.30 uur 13.00 – 14.00 uur 17.30 – 18.30 
Donderdag 07.30-08.30 uur 13.00 – 14.00 uur 17.30 – 18.30 
Vrijdag 07.30-08.30 uur 13.00 – 14.00 uur 17.30 – 18.30 
 
 
Er wordt niet afgeweken van het BKR op de volgende tijdstippen:  
- 08.30 – 13.00 uur 

- 14.00 – 17.30 uur 
Op deze momenten  van de dag zijn er verschillende tafelmomenten, verzorgingsmomenten en 
activiteiten gepland. In het pedagogisch werkplan staan deze momenten en de dagindeling 
uitgebreid beschreven. Hieronder een aantal opmerkingen m.b.t. de BKR regeling:  
 

• Van 7.30 uur tot 9.00 uur kunnen kinderen ’s ochtends worden gebracht. Er wordt gekeken 

op welk tijdstip de kinderen normaal gesproken wekelijks op die dag komen. Afhankelijk 
van het tijdstip waarop de kinderen normaal gesproken komen, wordt het aanvangstijdstip 
op het werkrooster van de tweede en zo nodig derde pedagogisch medewerker bepaald. 
Hierbij worden in principe niet minder dan de conform PKR berekende aantal benodigde 

pedagogisch medewerksters ingezet en wordt niet afgeweken van de vereiste PKR. 
Uitzonderingen, zoals kinderen die incidenteel eerder worden gebracht, daargelaten. 

• Van 13.00 uur tot 14.00 uur wordt door de pedagogisch medewerksters op kantoor de 

eerste verdieping van ‘t Koetshuisje gepauzeerd. 
Er pauzeert maximaal één pedagogisch medewerkster gelijktijdig gedurende een half uur.  
Indien, in vakantieperiodes bij een klein kindaantal, slechts één pedagogisch medewerkster 
op de groep ingezet is, wordt zij tijdens haar pauze vervangen door bijvoorbeeld Kim 
(vestigingsmanager). 
Bij calamiteiten wordt een beroep gedaan op de pedagogisch medewerksters die pauze 
houden of Kim die op het kantoor werkzaam is. 

• Van 16.30 uur tot 18.30 uur kunnen kinderen ’s middags worden opgehaald. Voor de 
pedagogisch medewerksters staan de eindtijden van hun dienst op het rooster vermeld. Per 
dag wordt er gekeken door de vertrekkende pedagogisch medewerksters of het mogelijk is 
naar huis te gaan; of wel minimaal de helft van het benodigde aantal pedagogisch 

medewerksters achterblijft en of het bij een eventueel onrustige groep wel verantwoord is 
om naar huis te gaan. 

Elke dag blijft er één medewerkster aanwezig totdat alle kinderen zijn opgehaald. Er wordt 
op deze manier maximaal één uur afgeweken van de vereiste PKR; van een inzet van 
minder dan de helft van het benodigde aantal pedagogisch medewerksters is geen sprake. 

 
Verklaring omtrent gedrag en Personenregister 
Vanaf 1 maart 2018 zijn al onze medewerksters, stagiaire en personen die structureel minstens één 
keer in de drie maanden een half uur aanwezig zijn tijdens opvanguren geregistreerd in het 
personenregister. 
Sinds kort is het mogelijk om vaste en tijdelijke medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en andere 
structureel aanwezigen op de opvang in te schrijven in het Personenregister kinderopvang en te 
koppelen aan de juiste organisatie. Ook 't Koetshuisje heeft deze actie direct doorlopen. Wij zijn blij 
dit voor alle medewerkers die betrokken zijn bij onze kleine organisatie dit voor mekaar te hebben.  
Met het personenregister moet voorkomen worden dat professionals met een strafblad of een 
verleden met kindermishandeling of -misbruik opnieuw in de kinderopvang aan de slag kan. 
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Privacy 
Op ‘t Koetshuisje wordt conform de Wet op de Privacy omgegaan met persoonlijke gegevens van u 
en van uw kind(eren). In het Privacyprotocol kunt u lezen welke regelingen hieromtrent zijn 
vastgelegd.  Bij het plaatsingsgesprek wordt een AVG privacy formulier ingevuld en ondertekend 
waarin ouder(s)/verzorger(s) aangeven waar zij wel of geen toestemming voor geven. 

 
 

5. BHV, EHBO, Kinder-EHBO 
 
Op ‘t Koetshuisje vinden wij het van groot belang dat onze medewerkers eerste hulp kunnen 
verlenen bij ongevallen. Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er 
tijdens openingsuren minimaal één volwassenen aanwezig is met een geldig en geregistreerd 
certificaat  voor Kinder-EHBO. Wij hebben ervoor gekozen om alle vaste medewerksters hierin te 
laten scholen en jaarlijkse de herhalingen te volgen zodat iedereen in het bezit is van een geldig 
certificaat.  
De scholing is gevolgd bij NIBHV bewust veilig werken, opgeleid door Moniek van Straaten (EHBO + 
kinder-EBHO) en Hans Jansen (Jansen trainingsbureau). Het certificaat dat behaald is: Eerste hulp bij 
werken met kinderen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening. 
 
De pedagogisch medewerker die ‘t Koetshuisje opent is de Bhv’er voor deze dag! 
 
Overzicht certificaten 
 
Naam medewerker:   Afgitedatum:     Instituut:  
Kim Kroekenstoel  8 december 2018  NIBHV bewust veilig werken 
Linda Overbeek   8 december 2018   NIBHV bewust veilig werken 
Mayke Welten   8 december 2018   NIBHV bewust veilig werken 
Sebrenne van Hienen  8 december 2018  NIBHV bewust veilig werken 

Lisanne Wemer   5 november 2018  Rode Kruis 
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6. Actualiteit Veiligheid- en Gezondheidsbeleid 
 
Het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid wordt aangevuld of gewijzigd zodra er een verbouwing / 

verandering plaats vindt of er een ongeval heeft plaats gevonden. Dit kan bijvoorbeeld zijn een kast 

verplaatsen of de buitenruimte aanpassen. Hierbij wordt er dan gekeken wat de grote en kleine 

risico’s hiervan zijn en tevens wordt er directe maatregelen toegepast en genoteerd.  

 

De pedagogisch medewerksters zijn actief betrokken bij het opstellen van dit beleid en kunnen zelf 

ook wijzigingen eraan toevoegen of doorgeven aan Kim (vestigingsmanager). 

 

Protocollenoverleg  

Jaarlijks in juni vindt er een protocollen overleg met alle medewerksters plaats. In dit overleg worden 

de protocollen doorgenomen en waar nodig aangepast of aangevuld. Tijdens dit overleg wordt ook 

het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid besproken. Hierbij worden registratielijsten voor ongevallen er 

ook bij gepakt en geëvalueerd. 

Tijdens dit overleg zullen wij ook gezamenlijk alle groepen weer kritisch bekijken vanuit hoogte van 

de kinderen. 

 

Oudercommissie 

De oudercommissie wordt op de hoogte gesteld zodra er aanpassingen zijn, dit kan via de mail of 

tijdens een oudercommissie overleg (1x per kwartaal). 

 

Nieuwste versie 

Zodra er wijzigingen zijn aangebracht in het Veiligheid- en Gezondheidsbeleid wordt deze opnieuw 

uitgeprint, gemaild aan de medewerksters (en stagiaire) en vervolgens komt de laatste versie op 

onze website te staan.  

 

 

Bijlagen  
 

 

- Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang 

 

file://///192.168.123.1/Administratie/Kinderdagverblijf%20Tante%20Tuit/Protocollen%20en%20richtlijnen/Protocol+kindermishandeling+en+grensoverschrijdend+gedrag+voor+de+kinderopvang_2018_definitief.pdf%20(1).pdf

