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Inleiding
Voor u ligt het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Smiley Kids KDV (Kinderdagverblijf), gevestigd op de
Hilledijk 196A, 3074 GA in Rotterdam. In dit beleidsplan wordt duidelijk beschreven hoe wij van Smiley Kids
KDV op onze locatie werken. Met als doel: de kinderen en de medewerkers op een zo veilig en gezond
mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden, waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met
ernstige gevolgen en de kinderen leren omgaan met kleine risico’s.
Om tot dit beleidsplan te komen, zijn er aan de hand van diverse thema’s gesprekken en overleggen gevoerd
met onze (pedagogische) medewerkers van Smiley Kids KDV. De directeur is verantwoordelijk voor dit
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Naar aanleiding van ervaringen, veranderingen in wet- en regelgeving
en overleg met contactpersonen veiligheid en gezondheid zal dit beleidsplan minimaal jaarlijks bijgesteld
worden. Een beleid komt in de praktijk pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en
het beleid uitdragen. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond
mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Daarom zal bij Smiley Kids KDV tijdens twee teamoverleggen het
thema Veiligheid en Gezondheid op de agenda staan en wordt er locatiegericht gekeken naar risico’s vanuit
de risico-inventarisatie. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze
werkwijzen 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.
Om tot dit beleidsplan te komen, is er gekeken naar de oude risico-inventarisaties, evaluaties (RI&E’S),
protocollen en werkinstructies van de afgelopen jaren. Het hebben en uitvoeren van een verantwoord beleid
op het gebied van veiligheid en gezondheid is dan ook heel belangrijk. Dit beleidsplan is bestemd voor iedereen
die direct of indirect bij Smiley Kids KDV betrokken is. Op deze manier hopen we een duidelijk beeld te
schetsen van onze manier van werken. Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is dynamisch. Dit houdt in
dat we het plan regelmatig evalueren en indien nodig aanscherpen of bijstellen. Het doel hiervan is de kwaliteit
op het gebied van veiligheid en gezondheid te waarborgen en zo hoog mogelijk te houden.

Team Smiley Kids KDV
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1. Missie en visie
In dit hoofdstuk is beschreven wat de missie, visie en doel is van Smiley Kids KDV ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Wij vinden het belangrijk om onze visie op de ontwikkeling van het kind hierin te betrekken.

1.1 Missie en visie
Smiley Kids KDV biedt kinderopvang op basis van de pedagogische stromingen Thomas Gordon en Reggio Emilia aan
kinderen vanaf 0-4 jaar. Er is bij Smiley Kids KDV-ruimte voor acht groepen, waarvan vier babygroepen, drie
peutergroepen en een 3+ groep. Uitgangspunten van De Gordon Methode en Reggio Emilia als onderdeel van onze visie
is, dat het kind zichzelf kan ontwikkelen en datgene van nature in aanleg aanwezig is, zich kan ontplooien. In ons
Pedagogisch Werkplan kunt u verder lezen over de visie en aanpak die wij als opvoeder hanteren. Ten aanzien van het
Veiligheid en Gezondheidsbeleid is het van belang dat wij de individuele ontwikkeling van kinderen onderscheiden. Een
baby heeft andere zorg nodig dan bijvoorbeeld een 2 of 3-jarige en kan ook andere verantwoordelijkheden dragen dan
een tienjarige.
Dit allen wordt gerealiseerd door kwalitatief goede en veilige opvang te bieden. Veiligheid en geborgenheid is de basis
waaruit wij van Smiley Kids KDV, kinderen zich thuis willen laten voelen en ze in staat te stellen om plezier te hebben met
andere kinderen. Ook vinden wij het belangrijk dat kinderen hun talenten kunnen ontdekken en verder te ontwikkelen
door een gevarieerd aanbod van activiteiten en spelmogelijkheden. Dit alles doen wij binnen een gestructureerd kader.
Er wordt gewerkt met vaste dagindelingen, duidelijke regels en afspraken en vaste gezichten op de groep die de kinderen
goed kennen. De pedagogisch medewerkers van Smiley Kids KDV zijn samen met de kinderen verantwoordelijk voor het
naleven van de regels en afspraken en het neerzetten van een positief en veilig groepsklimaat. Ook zijn zij op de hoogte
van mogelijk kleine en grote risico’s; onze pedagogisch medewerkers kennen de protocollen en weten hiernaar te
handelen.
Vanuit de wet Innovatie en 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 en
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.

1.2 Doel
Het Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid is een drijvende kracht achter Smiley Kids waar alle medewerkers zich
verantwoordelijk voor voelen. Smiley Kids KDV stelt duidelijke grenzen, waarbinnen de kinderen veilig en gezond kunnen
opgroeien. Enerzijds beschermen wij de kinderen tegen grote en ernstige risico’s, anderzijds leren wij de kinderen
omgaan met kleinere risico’s. Ook alle volwassenen die op onze locatie komen, zoals ouders, bezoekers en werknemers,
bieden wij een veilige plek aan. De zelfredzaamheid van volwassenen nemen wij ook hier duidelijke regels in acht. Denk
hierbij aan regels omtrent arbeidsomstandigheden of brandveiligheid. Ten aanzien van het Beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid zijn wij ons bewust van mogelijke risico’s. Daarom voeren wij ons beleid, zoals het hier voor u ligt. Naast
beheersing en bewaking van ingeschatte risico’s gaan wij met elkaar in gesprek over de geleverde kwaliteit op het gebied
van Veiligheid en Gezondheid. Dit doen we met het team twee keer per jaar in een teamvergadering. Tevens laten wij
ons regelmatig scholen en trainen. Dit alles met als doel een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen
onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen en waar volwassenen veilig kunnen werken.
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2. Grote risico's
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste grote risico’s genoemd die op Smiley Kids KDV kunnen leiden tot
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. Naast signalering, benoemen wij ons plan van
aanpak om de kans dat het risico voorkomt tot het minimum te beperken. De risico’s zijn onderverdeeld in 3
categorieën: gezondheid, fysieke veiligheid en sociale veiligheid.
Per categorie worden een aantal belangrijke risico’s benoemd, met de daarbij behorende maatregelen die zijn
of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. Daarbij is uiteraard rekening gehouden met
de leeftijd van de kinderen.

2.1 Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Vallen van hoogte
▪ Geen speeltoestellen hoger dan 1 meter. In de slaapkamers hebben wij goedgekeurde stapelbedjes
voor de kinderen. De bevestigingspunten van de bedbodems, de spijlen en de dakjes worden
regelmatig gecontroleerd, zodat de kinderen die in het bovenste bedje niet naar beneden kunnen
vallen;
▪ Valdemping bij schommel, wip kip en glijbaan;
▪ Gedragsregels omtrent klimmen op tafels, stoelen, banken (dat mag niet);
▪ Het afstapje antiglip maken of eventueel te verhogen;
▪ Open kasten en planken vastzetten of dichten.
Verstikking
▪ Bij aanschaf van speelgoed wordt er gelet op de veiligheid, duurzaamheid en aantrekkelijkheid en de
ontwikkeling die het stimuleert. Het aanwezige speelgoed wordt gecontroleerd op gebreken. Indien
het een gevaar vormt voor de kinderen wordt het apart gehouden voor reparatie of weggegooid. Dit
geldt ook voor stiksels van speelgoedbeesten;
▪ Er wordt gelet op de kleding van de kinderen, bijvoorbeeld hun jas. Bij de jassen wordt gekeken of de
jas zonder touwtjes en/of andere attributen is. Dit i.v.m. verhanging en verstikking mochten zij vast
komen te zitten aan deze touwtjes en/of attributen. Kinderen mogen bij (buiten-) spelen geen kleding
met koortjes dragen waarachter ze kunnen blijven hangen;
▪ Kleine voorwerpen die in neus, oor of mond gestopt kunnen worden, worden verwijderd;
▪ Koortjes voor de rolgordijnen vastzetten;
▪ Tijdens eetmomenten: wij leren kinderen rustig te eten en niet te schrokken;
▪ Wij blijven tijdens het eten zitten;
Vergiftiging
▪ Verwijdering giftige planten, giftige stoffen, zoals schoonmaakmiddelen of sigaretten;
▪ Opbergen van schoonmaakspullen (buiten bereik van kinderen in afgesloten kast en/of kantoor);
▪ Bij de inkoop van schoonmaakmiddelen wordt er rekening gehouden met de veiligheid, giftigheid en
waarvoor het gebruikt moet worden.
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Verbranding
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Bescherming in de zon (zonnebrand, petjes);
Gebruik bij warm weer zo snel mogelijk de zonwering. Het gebouw beschikt over een klimaatcontrole
systeem (warmte en koude regeling);
Ventileer op warme dagen met name ’s morgens direct na binnenkomst door de ramen open te
zetten;
Bij warm weer worden geen inspannende activiteiten gedaan, omdat het lichaam dan de warmte niet
goed kwijt kan. Probeer te voorkomen dat kinderen zelf druk gaan doen door hen te betrekken bij
rustige activiteiten;
Geef de kinderen bij hoge temperaturen extra drinken (water);
Houdt goed in de gaten of jonge baby’s voldoende drinken. Geef eventueel in overleg met ouders
water tussendoor;
Zorg ervoor dat kinderen niet te warm gekleed zijn. Trek overtollige kleding uit. Laat kinderen
eventueel in hun ondergoed rondlopen;
Afkoelen kan door met water te spelen (peuters en schoolleeftijd). Baby’s kun je eventueel met een
natte washand ‘afsponzen’ als ze erg warm aanvoelen.

Verdrinking
▪

▪
▪
▪

Vooral bij het maken van uitstapjes is dit een risico, omdat er in een omgeving verschillende sloten,
vijvers e.d. kunnen zijn. Daarom wordt er altijd voor gezorgd dat er voldoende pedagogisch
medewerkers meegaan en dat er voldoende zicht is op het aantal kinderen die mee gaan;
De pedagogisch medewerkers moeten een EHBO-tas en een mobiele telefoon meenemen, zodat zij
te allen tijde bereikbaar zijn en e.v.t. hulpdiensten kunnen bellen;
Geen waterbassin in tuin;
Toezicht bij spelen in plassen.

2.2 Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Grensoverschrijdend gedrag
▪ Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele,
fysieke als psychische grensoverschrijdingen;
▪ Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te
creëren, waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken;
▪ Wanneer er een bezoeker ongewenst gedrag vertoont of grof taalgebruik gebruikt bij Smiley Kids KDV,
zullen wij de bezoeker vragen om het pand te verlaten. Wij zullen deze bezoeker wijzen op de
aanwezigheid van kinderen en onze wens uitspreken de kinderen niet te willen confronteren met het
gedrag en/of taalgebruik;
▪ Alle medewerkers van Smiley Kids KDV hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring);
Cameratoezicht
▪ Er is cameratoezicht op alle 8 groepen, de hallen en de tuin;
▪ Ouders kunnen via een app meekijken op de groep van hun kind;
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▪

▪
▪

Bij binnenkomst maken wij gebruik van een vingerscan. De vingerscan is alleen voor de ouders en
medewerkers van Smiley Kids KDV. De vingerscan wordt gebruikt om zoveel mogelijk vreemde buiten
de deur te houden;
Bij de peutergroepen moet er altijd iemand aanwezig zijn als de kinderen slapen;
Er zijn altijd 2 medewerkers om af te sluiten. Eén pedagogisch medewerker van de babygroep en één
pedagogisch medewerker van de peutergroep.

Kindermishandeling
▪ Smiley Kids KDV werkt met een vierogenbeleid. Medewerkers kennen het vierogenbeleid en het
vierogenbeleid wordt goed nageleefd.
▪ Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als er vermoeden is van
kindermishandeling. Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van
kindermishandeling;
▪ Er worden specifieke training/-scholing gevolgd door onze aandachtsfunctionaris voor de MeldcodeHuiselijk geweld;
▪ In het Pedagogisch Werkplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar
om kunt gaan, waarbij respect is voor de normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet
toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is.
Vermissing
▪ Bij Smiley Kids KDV zorgen wij ervoor dat de kinderen altijd in de gaten gehouden worden en dat er
altijd voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn om de kinderen in de gaten te houden;
▪ De deuren van het kinderdagverblijf kunnen niet door kinderen geopend worden en worden altijd
door de medewerkers van Smiley Kids KDV gecontroleerd of zij goed dicht zitten;
▪ Goede afsluiting fysieke ruimte;
▪ Afspraken maken en duidelijk toezicht bij halen en brengen.

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

Zieke kinderen op het kinderdagverblijf
Zieke kinderen kunnen Smiley Kids KDV niet bezoeken. Dan is er natuurlijk vanzelf de vraag: wanneer
is een kind ziek? Hieronder wordt uitgelegd hoe er met zieke kinderen wordt omgegaan en wat de
richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn. Bij het bekijken of een kind op het kinderdagverblijf
mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar er
wordt ook gekeken naar het kind. In principe moeten kinderen bij een temperatuur boven de 38,5
graden opgehaald worden en mogen ze weer naar de opvang gebracht worden als het kind 24 uur
koortsvrij is!

▪

Medisch handelen
Binnen Smiley Kids maken we gebruik van medicijnverklaringen en zijn er duidelijke afspraken
gemaakt over het medisch handelen en plaatsen van kinderen met medisch risico, alle pedagogisch
medewerkers hebben een kinder-EHBO-diploma en er zijn voldoende Bhv’ers op locatie aanwezig.
Alle medewerkers nemen 2 keer per jaar deel aan een EHBO (herhaal) training en 1 keer per jaar aan
een BHV (herhaal)training. Medewerkers zijn niet bevoegd kinderen zelf medicijnen zoals
paracetamol toe te dienen. Zij mogen alleen medicijnen toedienen op doktersadvies/ recept en met
een bijsluiter. Medewerkers van Smiley Kids voeren geen medische handelingen uit waarvoor een
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BIG-registratie vereist is. In geval van medische nood (te denken valt aan vergiftiging) wordt
onmiddellijk 112 gebeld, zeker ook voor ruggenspraak.
▪

Voedselallergie
Tijdens het intakegesprek bespreken wij met de ouder of een kind een allergie heeft en/of een dieet
volgt zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

▪

Infectieziektes:
Algemene maatregel is dat bij infectieziektes (zoals griep, kinkhoest) er extra hygiëne maatregelen
genomen worden, we letten extra op onze handhygiëne en het spelmateriaal wordt extra schoon
gemaakt. Alle tablets op de groepen zijn voorzien van de Kiddi app zodat we de medewerkers snel van
de benodigde informatie kunnen voorzien. Bovendien informeren we zo snel mogelijk zichtbaar de
ouders en eventueel de GGD.

▪

Binnenmilieu:
De locatie is onderzocht op ventilatie eisen en er is een pilot gestart met het continue meten van
temperatuur en CO2 gehaltes in ruimtes. Alle ruimtes worden dagelijks gelucht.
Buitenterrein:
Dagelijkse wordt het buitenterrein geïnspecteerd op gevaarlijke of ongewenste situaties. We hanteren
het protocol giftige planten en zorgen ervoor dat de zandbakken altijd afgedekt zijn i.v.m.
uitwerpselen van dieren. Er is een protocol opgesteld hoe om te gaan met een kind wat vermist is.

2.4 Handelswijze als er toch iets mocht gebeuren
Alle pedagogisch medewerkers hebben een diploma Kinder EHBO en volgen de herhalingen. Mocht zich een
ongeval voordoen dan zijn zij in staat adequaat te handelen. De brandmeld- en alarminstallatie worden 1 keer
per maand gecontroleerd. We oefenen tevens 1 keer per jaar een brandoefening. Hier wordt aan het einde
van de oefening een verslag van gemaakt met eventueel verbeterpunten. Daarnaast is er een
calamiteitenplan, zijn er protocollen en is er de Kiddi app waarin staat beschreven hoe te handelen bij
incidenten, zoals hitte, wiegendood etc.

3. Omgang met kleine risico's
Volgens onze missie bieden wij de kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang. Wij willen dat kinderen
zich volop kunnen ontwikkelen, dat ze nieuwe dingen ervaren en zich in positieve zin uitgedaagd voelen door
onze ruimtes en onze materialen en door de ontwikkelprikkels die we leveren. Daarbij hoort bewegen en soms
vies of nat worden en dingen voor het eerst doen die misschien mislukken. De meeste kinderen weten wel
wat ze wel en niet kunnen, en zetten pas een volgende stap als ze het idee hebben dat het gaat lukken. We
realiseren ons echter ook wat er gebeurt bij ’over bescherming’. Kinderen worden dan sneller angstiger en
vinden het lastig om zelfstandig beslissingen te nemen. Kleine risico’s nemen en daarvan leren hoort erbij!
De medewerkers van Smiley Kids KDV beschermen de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s, maar
aanvaarden ook kleine risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zitten
ook positieve kanten aan vast:
▪
▪
▪

Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid;
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen;
Het vergroot sociale vaardigheden.
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3.1 Risicovol spelen
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.
In onze aanvaarding van de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen ligt het
ontwikkelingsdoel dat de kinderen op een juiste manier met risico’s leren omgaan. Aan de hand van deze
duidelijke afspraken leren kinderen gemiddeld vanaf hun tweede levensjaar om te gaan met diverse kleine
risico’s. Hiervoor hebben we duidelijke huisregels opgesteld en vanuit onze pedagogiek hebben alle
medewerkers een voorbeeldfunctie. Denk ten aanzien van gezondheid bijvoorbeeld aan het handenwassen
na toiletbezoek of hoe om te gaan met een zakdoek. Ten aanzien van veiligheid denken we aan het ‘lopen op
de gang’ of de afspraken omtrent het gebruik van gereedschappen bij activiteiten.
Om risicovolle speelsituaties wel voldoende veilig te houden, moeten kinderen zich in het bijzonder tijdens
spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken en huisregels. Daarnaast zijn er algemene afspraken
over hoe om te gaan met algemene gebruiksartikelen, speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat
door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
We leren de jonge kinderen bijvoorbeeld dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen.
Deze afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald.

3.2 Algemeen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Wanneer de ouder aanwezig is, ligt de verantwoordelijkheid voor het kind bij de ouder;
Deuren worden (zachtjes) dicht gedaan;
Kinderen spelen niet met of bij de ramen en deuren, om vallen en beknelling te voorkomen;
Wij verzoeken ouders om hun kind geen kleding met koordjes/ capuchons te laten dragen i.v.m. het
buiten spelen en slapen. De pedagogisch medewerkers controleren hierop;
Er worden geen tassen op de grond geplaatst (i.v.m. opeten van mogelijke medicijnen/ sigaretten).
Zie ook huisregels Smiley Kids;
Elektrische apparaten en snoeren worden op een onbereikbare hoogte van de kinderen gehouden.
We maken gebruik van kind veilige stopcontacten.
De EHBO-doos wordt regelmatig (minimaal 1 keer per jaar) gecontroleerd op de inhoud. Wanneer er
iets gebruikt is, wordt dit z.s.m. weer aangevuld. De EHBO-doos wordt op een duidelijke plek bewaard.
Als deze in een kast staat, staat op de kast vermeld dat de EHBO-doos erin staat.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

Medicijnen worden bewaard buiten bereik van kinderen (indien nodig in de koelkast in een afgesloten
bakje);
Wanneer de vloer nat is geworden, wordt deze zo snel mogelijk weer droog gemaakt om uitglijden te
voorkomen.
Losse matten of vloerkleden hebben een slipvaste ondergrond om verschuiven te voorkomen;
Bij (gezonde) traktaties moet worden opgelet dat deze geen verstikkingsgevaar opleveren voor de
kinderen;
Spenen worden regelmatig gecontroleerd op scheurtjes. Aan ouders wordt gevraagd de speen
regelmatig te vervangen;
Stoeien kan, maar alleen bij een veilige ondergrond en met de regel dat we elkaar geen pijn doen en
dat we meteen stoppen als de ander niet meer wil.

3.3 Entree/ kinderwagenberging
▪
▪
▪
▪
▪

Kinderwagens, Maxi-Cosi's e.d. worden (indien mogelijk ingeklapt) neergezet in de daarvoor
bestemde ruimte.
We zetten Baby´s in een Maxi-Cosi bij voorkeur niet op tafel om te voorkomen dat de Maxi-Cosi van
tafel valt of van de tafel afgestoten wordt door oudere kinderen;
Wanneer kinderen schoenen hebben uitgetrokken worden deze meteen opgepakt en aan de kant
gezet om struikelen te voorkomen.
We zorgen ervoor dat er geen grote voorwerpen (pakketten, grofvuil o.i.d.) in de entree geplaatst
worden, zodat ouders die met een kind op de arm binnenkomen goed zicht hebben.
De jassen van de kinderen worden aan de kapstok opgehangen in de luizenzak. De tassen worden in
de luizenbak boven de kapstok geplaatst om struikelen te voorkomen.

3.4 Groepsruimte
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

Gevaarlijke voorwerpen, zoals messen, scharen, lucifers, aanstekers of gereedschappen worden
buiten het bereik van kinderen opgeborgen;
Gevaarlijke kantoorartikelen zoals papiersnijder en stanleymes worden buiten bereik van de kinderen
bewaard en worden ook alleen gebruikt door de pedagogisch medewerkers;
De vuilnisbakken binnen worden dagelijks geleegd. Afval wordt buiten in gesloten containers
opgeborgen;
Deuren die open mogen blijven staan, worden vastgezet op de haak of met een wig. Alle deuren die
open en dicht gaan, hebben veiligheidstrips.
De stopcontacten zijn kind veilig en op veilige hoogte;
Er wordt speelgoed gebruikt dat aansluit bij de ontwikkeling van de kinderen. Dit betekent o.a. dat er
geen speelgoed dat verstikkingsgevaar op kan leveren wordt gebruikt op de babygroepen. Kinderen
jonger dan 3 jaar mogen alleen onder toezicht spelen met speelgoed kleiner dan 3,5 cm. We zorgen
ervoor dat kleine kinderen gescheiden van de grotere kinderen spelen. De grote kinderen kunnen
bijvoorbeeld aan de tafel spelen, zodat de kleintjes er niet bij kunnen. Als er speelgoed is waar de
kleintjes echt niet aan mogen komen laten we de oudere kinderen er mee spelen als de kleintjes naar
bed zijn. Als grote en kleine kinderen samen spelen, gebeurt dit met het speelgoed voor de jongere
kinderen of onder toezicht van de pedagogisch medewerkers;
Speelgoed moet zoveel mogelijk op de groep of in de hoek blijven waar het vandaan komt;
We lopen niet weg bij baby´s die in de grondbox spelen als het deurtje niet dicht is. De box wordt niet
gebruikt voor kinderen die uit de box kunnen klimmen. We halen speelgoed dat als
opstapmogelijkheid kan dienen uit de box;
Er wordt goed gelet op de combinatie kind-stoel, waarbij gekeken wordt in hoeverre het kind
zelfstandig kan zitten en in hoeverre het kind rustig kan zitten (wel/ niet naast de pedagogisch
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▪

▪
▪
▪
▪
▪

medewerker plaatsen). Jonge kinderen wordt, wanneer ze daaraantoe zijn, geleerd zelf in de stoel te
klimmen, eerst onder begeleiding, later zelfstandig;
De pedagogisch medewerkers controleren zelf regelmatig het speelgoed. Speelgoed dat niet veilig is
(stuk, beschadigd, afbladderende verf, losse stiksels of touwtjes bij stoffen speelgoed) wordt
gerepareerd of weggegooid. Bij aanschaf van nieuw speelgoed wordt goed gekeken of speelgoed veilig
is;
Kinderen (m.u.v. baby’s en jonge peuters) ruimen in principe zelf het speelgoed op waar ze niet meer
mee spelen, voordat ze aan een ander spel beginnen, of naar huis gaan;
Kinderen mogen niet rennen in de groepsruimten. Als kinderen willen rennen, mag dit buiten;
We laten de kinderen rustig zitten tijdens het eten, om verslikken te voorkomen;
Binnen mag er niet gegooid worden met voorwerpen (bal e.d.);
In bepaalde ruimtes (keuken, kantoor, berging) mogen kinderen niet komen. We zorgen ervoor dat
de deur van deze ruimtes altijd gesloten is (hoge deurkruk of sleutel).

3.5 Slaapruimtes
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

We laten baby´s (volgens de richtlijnen veilig slapen) op hun rug slapen (tenzij ouders schriftelijke
toestemming hebben gegeven voor buikslapen);
We gaan regelmatig kijken bij slapende kinderen;
Binnen Smiley Kids gebruiken we bij kinderen jonger dan 2 jaar geen dekbedjes, maar een goed
passende slaapzak;
We lopen niet weg bij baby´s die in een hoogslaper liggen als het deurtje niet dicht is;
Kinderen die kunnen staan, mogen alleen in lage bedjes in slaap worden gebracht of in hoge bedjes
met een dakje;
Kinderen worden niet aan hun handen uit bed getild (i.v.m. kans op arm uit de kom);
De slaapkamers worden niet als opslagruimte gebruikt: er worden geen losse materialen neergezet,
maar deze worden in kasten opgeborgen. Op deze manier is de kans op vallen of verstikking kleiner
en is de ruimte bovendien beter schoon te houden.

3.6 Regels en afspraken
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Er wordt op normaal niveau gesproken, bij Smiley Kids KDV schreeuwen en schelden wij niet;
Binnen wordt niet gerend;
Iedereen is zuinig op zijn spelmateriaal door met materiaal om te gaan waarvoor het bedoeld is;
We ruimen samen op zodat we kunnen controleren op het juiste speelgoed in de juiste bakken gaan;
We gooien niet met speelgoed als het daar niet voor bedoeld is;
We openen en sluiten deuren rustig;
Kinderen klimmen niet op de kasten en meubilair;
Pesten vinden wij niet leuk, wij zijn aardig voor elkaar.

4. risico-inventarisatie en actieplan
Binnen Smiley Kids KDV zijn de locatie specifieke risico’s in beeld gebracht. Dit doen wij jaarlijks met de een
risico-inventarisatie lijst. Deze risico- inventarisaties worden door een van de medewerkers in samenspraak
met het team uitgevoerd. Voor de start van een nieuwe locatie, bij een verbouwing of bij ander gebruik van
ruimtes wordt er een extra risico-inventarisatie uitgevoerd met de thema’s veilig en gezond gebouw, verzorgen,
veilig ontdekken en sociale veiligheid. De uitkomsten en acties van deze risico-inventarisaties worden
opgenomen in een plan van aanpak (zie bijlage Risico’s Smiley Kids KDV).
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Hierin zijn de algemene afspraken en regels zoals we die binnen Smiley Kids KDV volgen opgenomen en deze
kunnen waar nodig worden aangepast. Afspraken om risico’s te beperken worden hierin vastgelegd, net als
hoe gehandeld moet worden bij onveilige en ongezonde situaties en de acties die worden ondernomen om
verbeteringen door te voeren en de controle hiervan.
Het plan van aanpak vanuit de risico-inventarisatie wordt 2 keer per jaar besproken en worden de risicovolle
protocollen en/of werkafspraken bij de teamleden onder de aandacht gebracht. Dit kan door afspraken te
bespreken, checks uit te voeren of bijvoorbeeld met een filmpje of quiz onderwerpen verder uit te diepen.
Nieuwe medewerkers en stagiaires krijgen een overzicht van de afspraken waar ze werken en worden daarop
ingewerkt. Van aanpassingen worden zij via hun begeleider of notulen op de hoogte gebracht.
Dagelijks vindt er een visuele check plaats van de ruimtes binnen en buiten. De pedagogisch medewerkers
bekijken de ruimte als ze binnenkomen. Risicovolle situaties of bijzonderheden worden direct verholpen.
Op basis van risico-inventarisaties en evaluaties wordt op uitvoeringsniveau een actieplan beschreven. In dit
actieplan staat wat, hoe, wie en wanneer een risico op te heffen is of tenminste aanvaardbaar te maken. Bij
ieder teamoverleg vindt controle van deze acties en uitvoering ervan plaats door de algemeen leidinggevende
(of zijn vervanger) die eventueel (bij-)sturing geeft. Een voorbeeld van een actieplan zoals dat bij Smiley Kids
KDV gebruikt wordt ziet er als volgt uit:
Wat
Schuur naar achteren plaatsen i.v.m. zichtbaarheid
kinderen
Schuur opgeruimd van overbodige spullen wat niet
bestemd is voor de kinderen
Deurhekken groepen veranderen
Magazijn herordenen voor personeel (overzichtelijk)
Hoeken van meubels met ronde kop voorzien
Diverse stopcontacten beveiligt met beschermer
Moestuinen schoongemaakt en herplanting
Gaten bij speelgrond gedicht bij speelapparatuur
Koofing bij muur geplaatst bij buitenkraan
(buitenspeelruimte)
Plafondtegels met lekkage vervangen

Hoe
Verplaatsen
Verplaatsen/
opruimen
Vervangen
Verplaatsen
Vastzetten
Plaatsen
Vervangen/ plaatsen
Vervangen
Vastzetten
Vervangen

Wie

Wanneer

Tuinman/
Klusjesman
Klusjesman

Juni 2019

Klusjesman
Klusjesman
Klusjesman
Klusjesman
Tuinman
Hovenier
Klusjesman

Juni 2019
Mei 2019
Mei 2019
April 2019
Juni 2019
Juni 2019
Juni 2019

Klusjesman

Juni 2019

Juni 2019

5. Thema’s uitgelicht
Er zijn situaties waarin het zodanig mis kan lopen dat kinderen er grote schade van ondervinden, bijvoorbeeld
als er sprake is van misbruik. Het komt in de kinderopvang gelukkig zelden voor. De mensen die met kinderen
werken, doen dat met de beste intenties en zijn juist erop gericht kinderen veiligheid en geborgenheid te
bieden.

5.1 Vierogenprincipe
Vanaf 1 juli 2013 is het wettelijk verplicht om het vierogenprinicipe toe te passen bij kinderdagverblijven. Dit
houdt in dat er altijd een tweede volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met de beroepskracht.
Het vormt een belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. Het
vierogenprincipe is bedoeld om de veiligheid in de kinderdagverblijven te vergroten. Doel van dit principe is
dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt, en wel door te voorkomen dat volwassenen zich binnen
een kinderdagverblijf gedurende langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind.
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Bij Smiley Kids borgen we het vierogenprincipe als volgt:
Dagelijks zijn er gemiddeld 15 pedagogisch medewerkers bij Smiley Kids KDV aanwezig. Wij hebben een
gebouw met heel veel ramen. De pedagogisch medewerkers kunnen zich niet ongezien terugtrekken. De
groepsruimte is voorzien van een glazen deur en van buiten kan er goed naar binnen gekeken worden. De
pedagogisch medewerkers kunnen vanuit de keuken of vanaf de verschoonruimte zien wat er in de groep
gebeurd. Ook de medewerkers van de andere groepen hebben zicht op de groep naast hen. Smiley Kids KDV
is zo georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair,
vrijwilliger of andere volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien
of gehoord kan worden door een andere volwassene. Daarnaast is er op elke groep een camera aanwezig en
op kantoor hangt er een scherm waar alle groepen, tuin en de gangen te zien zijn. De ouder(s)/ verzorger(s),
kunnen ook meekijken naar de groep(en) van hun kind(eren) vanuit hun telefoon/ tablet.
Als een medewerker alleen op de groep staat, is er bij Smiley Kids KDV de mogelijkheid om de deuren open te
doen, waardoor de medewerkers van de naaste groep kunnen helpen, maar ook zonder te kloppen binnen
kunnen komen. De deuren staan regelmatig open zolang dit het pedagogisch klimaat niet verstoord. Dit geldt
voor de Oranje, Blauwe en Groene Beren. Op sommige momenten, bijvoorbeeld tussen eet- en
drinkmomenten, worden de deuren dicht gedaan. Maar vanwege de deuren tussen de ruimtes kan het
vierogenprincipe toch toegepast worden, omdat er altijd iemand kan meekijken- of luisteren.
Het vierorgenprincipe passen wij in de praktijk ook toe door het inzetten van stagiaires. Van september tot
aan de zomervakantie, m.u.v. de vakanties, zijn er naast de pedagogisch medewerkers ook stagiaires aanwezig
op de groepen. Door middel van het gebruik van babyfoons wordt mede het vierogenprincipe ook toegepast.
De babyfoons zijn ook te vinden in alle slaapruimtes in de binnenruimte. Bij de Roze en Gele Beren is de
slaapkamer op de groep met glas (kijkvenster). De groep van de IJs en Teddy Beren hebben camera en geluid
in de slaapkamers, waarbij je ook op de tablet kunt kijken en eventueel kan meeluisteren.
Vervroegde opvang
Deze situatie kan zich voordoen in geval van vervroegde opvang (van 7:00-07:30 uur). In zo’n geval is er slechts
één pedagogisch medewerker aanwezig. Om toch zichtbaar en controleerbaar te zijn wordt er gekeken op de
camera. Ouders kunnen rond deze tijd altijd onverwacht binnen komen, en zullen dat na 07:30 uur zeker doen,
wat de kans verkleint dat iemand zich onbespied of niet gecontroleerd voelt. Een tweede specifieke situatie
doet zich voor bij zogeheten ‘halve groepen’. Een halve groep bestaat uit maximaal acht peuters en één
pedagogisch medewerker. Wanneer er door omstandigheden, zoals ziekte of vakantie, in ons kindercentrum
twee halve peutergroepen zijn, voegen wij beide groepen samen zodat er ten minste twee volwassenen op de
groep aanwezig zijn. Wanneer dat niet kan, bijvoorbeeld omdat er maar één halve groep is, lopen collega’s
van kantoor extra vaak onverwacht binnen. Tijdens de breng- en haaltijden, in het bijzonder vóór 8:45 uur,
rond 12:30 uur, rond 15:00 uur en na 17:00 uur lopen ouders en verzorgers binnen. Indien er stagiaires bij
Smiley Kids KDV in opleiding zijn, plaatsen wij deze zoveel mogelijk gelijkelijk verdeeld over de groepen, zodat
er toch twee volwassenen op een groep aanwezig zijn.
Slaapruimtes
De slaapruimte grenst aan de twee babygroepen en heeft twee deuren. Wanneer de kinderen slapen kunnen
pedagogisch medewerkers altijd onverwacht door het raampje naar binnen kijken of de slaapruimte
binnentreden. De twee andere babygroepen hebben de slaapkamers in de hal en kunnen op de tablet de
slaapkamer zien en horen. Gedurende de tijd dat de kinderen naar bed worden gebracht is 1 Pedagogisch
medewerker aanwezig. Ook hier kunnen op dit moment veel ouders, collega’s en de locatiemanager binnen
komen vallen, of door een van de ramen naar binnen kijken.
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De Pedagogisch medewerker die de kinderen naar bed brengt loopt ook vaak in en uit om nog net even een
knuffeltje te pakken van een kindje of andere spullen. Kortdurend alleen op de groep wordt opgelost door
tussendeuren open te zetten naar de buurgroep en te melden dat jij of je collega even weg bent. Ook in de
sanitaire ruimtes is het mogelijk dat collega’s meekijken.
Toezicht bij buitenspelen
Onze buitenspeelruimte is centraal gelegen tussen hoge woningen en biedt geen afgelegen hoekjes. De groep
van de Gele en Roze Beren hebben het zicht op de tuin. De buitenruimte wordt intensief gebruikt door de
verschillende groepen, dus er wordt veel in en uitgelopen door de verschillende collega’s en kinderen.
Bovendien is een pedagogisch medewerker zelden alleen buiten. De groepen worden zoveel mogelijk op
elkaar afgestemd, er wordt gezamenlijk buiten gespeeld, hierdoor zijn er altijd twee pedagogisch
medewerkers tegelijkertijd buiten. Tevens organiseren wij geen uitstapjes met de peuters wanneer er minder
dan 2 pedagogisch medewerkers aanwezig zijn. Vanuit kantoor is er cameratoezicht op de tuin.

5.2 Open en transparante cultuur
Binnen ons kinderdagverblijf vinden wij het erg belangrijk om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen,
dat is grotendeels onze verantwoordelijkheid. Daartoe werken we aan een open en transparante cultuur waar
alle volwassenen alert zijn op eventuele signalen. Wij werken aan een open aanspreekcultuur. Ook ouders en
anderen kunnen signalen opvangen en met ons delen. Om de effectiviteit te vergroten informeren we daarom
ouders regelmatig hierover. Als onderdeel van onze inwerkprocedure brengen wij alle nieuwe medewerkers
op de hoogte van het vierogenprincipe.
Wij bespreken het beleid ook in het algemeen werkoverleg. Hierdoor hopen wij een open werksfeer en
transparantie te ontwikkelen zodat collega’s zich verantwoordelijk voelen, weten wat zij moeten en kunnen
doen bij vermoedens en signalen. Binnen Smiley Kids KDV hebben alle medewerkers die op kantoor taken
vervullen als extra aandachtspunt om op onverwachte tijden bij de groepen naar binnen te lopen en extra
toezicht hierop te houden.
Datgene wat zich op de peutergroepen afspeelt wordt ook door veel ouders en andere volwassenen dagelijks
aanschouwd. Ook door het gebruik van de camera’s. Onze groepsruimtes zijn voorzien van veel glas, zowel
aan de gangzijde, als aan de tuinzijde. Ook hebben wij tussendeuren naar alle ruimtes geplaatst, met
raampjes. Ten slotte hanteren wij een open-deuren-beleid, wat inhoudt dat peuters op de andere groep uit
spelen kunnen gaan.
Er zijn echter specifieke situaties waarin het niet haalbaar is om met één pedagogisch medewerker en een
andere pedagogisch medewerker of volwassene vanaf openingstijd met kinderen aanwezig te zijn.

5.3 Grensoverschrijdend gedrag en Meldcode
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het
welbevinden van de getroffene. Op onze locatie heeft dit thema al langer onze bijzondere aandacht.
Maatregelen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
▪ Alle medewerkers van Smiley Kids KDV hebben een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOGverklaring);
▪ We werken met een vierogenbeleid;
▪ De medewerkers kennen het vierogenbeleid;
▪ Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd;
▪ We spreken elkaar aan als we merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt nageleefd;
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▪
▪
▪
▪

Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandeld
op de opvang;
Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandeld op de opvang;
Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed, de zogeheten meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling;
Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.

5.4 Achterwachtregeling
Uitgangspunt bij Smiley Kids KDV is dat er tijdens reguliere openingstijden ten minste twee volwassenen in
het gebouw aanwezig zijn. Het rooster wordt zodanig opgesteld, dat er ook tijdens de pauzes van de
medewerkers ten minste 6 volwassenen bij Smiley Kids KDV blijvend aanwezig zijn.
Om 18:30 uur is de schoonmaakster in huis zodat de pedagogisch medewerker die tot 18.30 uur dienst heeft
is dan niet alleen in het pand is.
Wanneer in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er geen andere
volwassene op de locatie aanwezig is, bijvoorbeeld doordat een collega door ziekte niet naar de locatie kan
komen en vervanging nog niet gearriveerd is, passen wij de achterwachtregeling toe. Dit betekent dat wij
ervoor zorgen dat een tweede volwassene binnen 15 minuten op onze locatie aanwezig moet zijn in geval van
calamiteit. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.

6. EHBO- en BHV-regeling
Bij Smiley Kids KDV doen wij 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.
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op het
kinderdagverblijf minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO. Daarnaast moet er ten minste één volwassene met voldoende training in Bedrijfshulpverlening
(BHV) aanwezig zijn.
De medewerkers van het kinderdagverblijf hebben allemaal een geldig en geregistreerd certificaat, dus is er
altijd iemand aanwezig met een geldig en geregistreerd certificaat (EHBO en BHV). Bij de werving en selectie
van nieuwe pedagogisch medewerkers bij Smiley Kids KDV, is het van belang dat zij allemaal een afgerond
diploma hebben (Pedagogisch medewerker niveau 3/4, bij voorkeur ook een EHBO/ BHV- certificaat).
Doordat alle medewerkers gediplomeerd zijn en wij jaarlijks voor het hele team bijscholingen organiseren,
kunnen wij aan de wettelijke voorschriften voldoen.

7. Beleidscyclus en plan van aanpak
In 2018 hebben we een uitgebreide risico-inventarisatie uitgevoerd op basis waarvan ons beleidsplan
Veiligheid en Gezondheid is opgesteld, alsmede ook de huisregels. Vanaf 2019 voeren wij minimaal 1 keer per
jaar opnieuw een gezondheids- en veiligheidsscan uit door middel van een risico-inventarisatie. Hiervoor zijn
twee personen aangesteld. Deze contactpersonen veiligheid en gezondheid nemen hiertoe het initiatief. Elk
team voert hiervoor een inspectie/ inventarisatie/ ruimte uit en legt dit vast in het plan van aanpak (Bijlage
bestand Risico’s Smiley Kids KDV) en bespreekt de uitkomsten in het volgende teamoverleg. Op basis van de
uitkomsten van deze inventarisatie maakt elk team een actieplan. De voortgang wordt geëvalueerd tijdens
teamoverleggen. Indien nodig worden de huisregels aangepast.
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Ook incidenten of gebeurtenissen lopende het jaar kunnen aanleiding zijn om maatregelen te nemen, dit
wordt besproken en vastgelegd in de teamvergaderingen en, als nodig, ook met de kinderen. Kortom,
veiligheid- en gezondheid heeft continu aandacht van de pedagogisch medewerker op onze locaties.
Op basis van de gezondheids- en veiligheidsscans van Smiley Kids KDV, wordt tevens een beeld gekregen van
de organisatie brede risico’s en benodigde maatregelen. Deze worden besproken en geëvalueerd in een
overleg tussen de directeur en de locatiemanager, deze organisatie brede risico’s staan ook op de agenda van
het overleg met de directeur en de bestuurder. Het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt minimaal
jaarlijks bijgesteld, mocht het vanuit een calamiteit of risico eerder nodig zijn wordt er meteen actie
ondernomen en wordt het beleid meteen bijgesteld. Bij Smiley Kids KDV zijn naast het beleidsplan Veiligheid
en Gezondheid, ook specifieke huisregels opgesteld. Daarnaast hanteert Smiley Kids KDV een jaarplanning
waarin staat beschreven op welke manier wordt vergaderd en welke onderwerpen en protocollen worden
behandeld. (Zie bijlage).
Deze is voor alle medewerkers beschikbaar via de server en kan worden opgevraagd bij de locatiemanager.
Hoe worden maatregelen geëvalueerd/geborgd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen er inderdaad toe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we per kwartaal de genomen maatregelen en/of
ondernomen acties tijdens de diverse overleggen en in de kwartaalrapportage. Het doorlopen van deze cyclus
duurt gemiddeld een jaar en volgt dus de PDCA cylcus (Plan Do Check Act). Naast dit ieder jaar terugkerende
proces, worden er tussentijds waar nodig aanpassingen doorgevoerd als:
▪ Er een wijziging is in groepsruimten;
▪ Er verhuisd wordt of uitgebreid;
▪ Een andere wijziging is welke invloed kan hebben op de veiligheid en gezondheid.
De locatiemanager en de contactpersonen veiligheid en gezondheid zien toe op een juiste uitvoering van de
te nemen acties en volgen de afspraken in de jaarplanning.
Mocht een geplande actie niet tot het gewenste resultaat leiden, dan bespreekt de locatiemanager dit met de
directeur. Zij bespreken samen hoe een volgende actie eruit moet komen te zien en neemt deze afspraken
weer door met het team op de eerstvolgende vergadering. Op de agenda van de werkoverleggen tussen de
locatiemanager en de directeur, staat veiligheid en gezondheid standaard als bespreekpunt opgenomen.
Smiley Kids KDV houdt zich aan de regels vanuit de verschillende wet- en regelgeving. Denk hierbij aan het
voldoen aan de Voedsel- en Warenwet, de Hygiëne code kleine instellingen, Warenwetbesluit attractie en
speeltoestellen en het Bouwbesluit. Er zijn zaken centraal uitgezet naar externe bedrijven, zoals het
onderhouden van de tuinen, onderhoud van installaties en jaarlijkse inspectie speeltoestellen. Er zijn
logboeken waarin dit wordt vastgelegd. Meubilair bij Smiley Kids KDV voldoet aan de eisen, zoals wettelijk
vastgesteld voor de kinderopvang in het Warenwetbesluit. Hiervoor worden geselecteerde leveranciers
ingezet, om de kwaliteit te borgen en deugdelijk meubilair te leveren.
De belangrijkste voorwaarden die betrekking hebben op onderdelen van de risico- inventarisatie zijn
opgenomen in de inventarisatie. In de risico-inventarisatie wordt naar enkele documenten verwezen, waarin
over bepaalde onderwerpen kort en krachtig werkafspraken zijn vastgelegd. Denk daarbij aan beleid rondom
slapen, voeding (gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum), medicijngebruik, enz. Verder wordt
er gebruik gemaakt van lijsten voor controle van schoonmaak en voedsel hygiëne maatregelen.
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8. Communicatie en afstemming intern en
extern
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid, zij spelen daar een belangrijke rol in. De contactpersonen veiligheid en gezondheid zijn voor de
locatiemanager het aanspreekpunt. Tijdens teamoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s in het algemeen een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te
maken en direct bij te stellen. Teamleden die niet aanwezig zijn tijdens een overleg worden door de notulen
op de hoogte gebracht.
Nieuwe medewerkers worden tijdens hun inwerkperiode op de hoogte gesteld van het beleidsplan Veiligheid
en Gezondheid en de afspraken.
Actuele zaken of aandachtspunten worden via diverse kanalen onder de aandacht gebracht (nieuwsbrief,
ouderportaal, mail, Dyflexis). De actuele risico-inventarisatie is op te vragen.
Jaarlijks is er overleg tussen directeur en bestuurder wat betreft onderhoud en gebruik van het gebouw.
Veiligheids- en gezondheid aspecten worden hierin besproken en waar nodig worden acties uitgezet.
Met externe leveranciers zijn afspraken gemaakt over veilig werken binnen Smiley Kids KDV. Dit onderwerp
komt ook jaarlijks terug bij de leveranciersevaluatie.
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