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1. Inleiding

Voor u ligt het jaarplan Veiligheid en Gezondheid van SKSG Dolfijn. Dit jaarplan maakt inzichtelijk hoe
we op onze locatie de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en
leefomgeving bieden. We beschermen kinderen tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren ze
omgaan met kleine risico’s. Dit jaarplan is geldig vanaf 1 januari 2018 tot 1 januari 2019. Het jaarplan
wordt in mei 2018 geëvalueerd en eventuele verbeteringen worden doorgevoerd.
De kwaliteitsmanager is de eindverantwoordelijke voor het algemene beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid. Voor het jaarplan op locatieniveau is de Manager kindcentrum eindverantwoordelijk.
Elk jaar evalueren we het beleid Veiligheid en Gezondheid en inventariseren we de risico’s d.m.v. de
quickscan en zetten indien nodig acties uit en/of scherpen het beleid aan ter reductie van grote
risico’s. De uitkomsten van de quickscan worden besproken in het eerstvolgende weekoverleg op
locatie en vervolgens in het eerstvolgende teamoverleg waarbij alle teamleden aanwezig zijn. De
quickscan ligt, tezamen met het veiligheid- en gezondheidsbeleid voor alle medewerkers ter inzage
op de locatie. Het beleidsstuk is ook voor alle medewerkers vindbaar op het intranet.
Pedagogisch medewerkers die stagiaires begeleiden bespreken het veiligheidsbeleid en de quickscan
met de stagiaires.
* Beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen
en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een
thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Teamoverleg vind plaats 1x in de ongeveer
6 week met de MKC. Het pedagogisch werkoverleg is met de SPM’er ongeveer 1x in de 6 week.
Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Het reduceren van risico’s is een continu proces.
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.
Het veiligheidsbeleid wordt tevens jaarlijks besproken in de oudercommissie, waarvan de notulen
beschikbaar zijn voor alle ouders.
Het veiligheidsbeleid is voor alle geïnteresseerden en betrokkenen te vinden op de website van SKSG,
locatie Dolfijn.
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*Het betrekken van medewerkers bij het beleid kan op vele manieren. Beschrijf hier voor welke vorm er op jullie locatie is
gekozen.

2. Missie en visie van SKSG
Missie van SKSG
Het vanuit een maatschappelijke taak waarborgen en continu verbeteren van veilige, verantwoorde
en veelvormige kindvoorzieningen voor ieder kind van 0-13 jaar in en rond de stad Groningen
(gericht op talentontwikkeling van ieder kind) en bieden van comfort aan ouders passend bij hun
behoefte. Dat doen wij met deskundige, gemotiveerde en vitale medewerkers.
Onze kernwaarden zijn: toonaangevend, ontwikkelend, uitdagend en comfortabel.
Visie van SKSG
Vanuit het belang van een optimale ontwikkeling van kinderen - de burgers van de toekomst - wordt
gestreefd naar integrale voorzieningen voor kinderen (en hun ouders) van 0 -13 jaar. In deze
kindcentra wordt gewerkt volgens één pedagogische en educatieve visie. Kinderen worden in staat
gesteld om hun talenten optimaal te ontwikkelen; doorlopende ontwikkelingslijnen en dag
arrangementen zijn inherent aan deze voorziening. De huidige sectoren kinderopvang,
peuterspeelzalen en onderwijs gaan op gelijkwaardige basis op in deze kindvoorzieningen en vormen
een nieuwe organisatie. Deze kindcentra zijn "communities" waar intensief wordt samengewerkt met
oa bedrijfsleven, verenigingen, zorg en welzijn. Natuur en duurzaamheid spelen een belangrijke rol.
Doel van beleid veiligheid en gezondheid SKSG
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang hebben wij beleid ten aanzien van Veiligheid en
Gezondheid wat alle medewerkers uitdragen.
Het doel is een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en
zich optimaal kunnen ontwikkelen.
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3. Risico’s met grote gevolgen en de maatregelen
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste risico’s die in onze kindercentra kunnen leiden tot
ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in
drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid.
Input hebben we uit de recente risico-inventarisatie of Quickscan gehaald. Ook voor de overige
risico’s verwijzen we naar de uitkomsten van deze risico-inventarisatie of Quickscan.
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid definiëren we de volgende grote risico’s :
-

Vallen van hoogte
Verstikking
Vergiftiging
Verbranding
Verdrinking
Beknelling
Sociale veiligheid

Ten aanzien van sociale veiligheid definiëren we volgende grote risico’s:
-

Grensoverschrijdend gedrag
Kindermishandeling
Vermissing
Ontbreken locatie specifieke afspraken met kinderen
Ontbreken TOP contracten BSO
Gezondheid

Ten aanzien van gezondheid definiëren we de volgende grote risico's:
-

Ernstige maag-darmklachten/diarree met uitdroging tot gevolg
Voedselinfectie/voedselvergiftiging
Infectie via water/legionella
Ernstige luchtweginfecties/ RI virus
Verspreiding ernstige infectieziektes
Onjuist medisch handelen/verkeerde medicatie
Warmtestuwing
Heftige allergische reacties ( noten, wespen)
Zonnesteek
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-

Onvoldoende EHBO ‘ers

SKSG brede maatregelen
Met onze protocollen, aanschaf van gecertificeerde materialen, gedragsinstructie voor medewerkers
en terugkomende controles op gebied van veiligheid treffen we SKSG- brede maatregelen.

In onderstaande bijlages zijn de SKSG-brede maatregelen te vinden:
-

Bijlage 1 Fysieke veiligheid
Bijlage 2 Sociale veiligheid
Bijlage 3 Gezondheid

Achterwachtregeling
Als er één medewerker aanwezig is in het gebouw dan passen we de achterwachtregeling toe.
In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: Bij de opvang van kinderen door
maar één medewerker moet een achterwachtregeling worden getroffen waarin een achterwacht
beschikbaar is die bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij het kindercentrum aanwezig is.
Deze persoon is tijdens de openingstijden altijd telefonisch bereikbaar.
Wanneer op een KDV -locatie slechts één medewerker aanwezig is, is er in kader van het
vierogen principe altijd camera- toezicht.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
SKSG Poolster, groep Grote Beer

050 5201814

SKSG Poolster, groep Meteorietjes

050 5201815

SKSG Poolster, groep Maneschijn

050-5201817

SKSG Poolster, groep Zonnestraaltjes

050-5201816

Marike Gorter, MKC

0633185858

Natasja Bronkema, pm

0613848354

Leandra Serhalawan, pm

0642079936

Locatie specifieke risico’s en maatregelen
Op de locatie doen we jaarlijks een quickscan (bijlage 4) met als doel de beschreven risico’s te
verkleinen. In het actielijst (bijlage 5) beschrijven we de locatie specifieke acties nav de quickscan.
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4. Omgang met kleine risico’s op fysiek gebied en m.b.t.
gezondheid.
Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden.
Spelen is leren. Spelen brengt risico’s met zich mee. Daarom beschermen we de kinderen tegen
onaanvaardbare risico’s en leren wij ze om te gaan met kleine risico’s. We willen kinderen niet over
beschermen. Door vallen en opstaan (mogelijk met een bult of schaafwond) leren kinderen. Door te
leren omgaan met kleine risico’s wordt hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en
doorzettingsvermogen vergroot. Ook heeft het leren omgaan met kleine risico’s een positieve
invloed op de sociale vaardigheden van een kind.
Onze medewerkers leren kinderen om te gaan met kleine risico’s. We geven kinderen uitleg wat de
gevolgen kunnen zijn van hun gedrag en maken afspraken met de kinderen (afhankelijk van de
leeftijd). Ook maken we afspraken met de kinderen hoe om te gaan met speelgoed en gereedschap.
Dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Op iedere locatie hebben medewerkers afspraken met elkaar gemaakt met betrekking tot het
omgaan met kleine risico’s. Iedere locatie heeft ook eigen groepsregels met de kinderen gemaakt.
Als er toch een ongeluk is gebeurd bespreken we dit na met het kind of de kinderen (afhankelijk van
de leeftijd), zodat ze eventueel kunnen leren van het ongeluk. We lichten ouders zo nodig in. We
lichten de ouders van het kind in als er een ongeluk gebeurd is.
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en afspraken die we met elkaar en met de kinderen maken, kan
er een enkele keer tijdens spel ook ernstig letsel ontstaan. Door de aanwezigheid van een
medewerker met kinderEHBO-diploma wordt er adequaat gehandeld zo’n geval.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn hebben we
goede afspraken met de kinderen gemaakt (afhankelijk van de leeftijd).
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5. Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid definiëren we volgende grote risico’s:
-Grensoverschrijdend gedrag.
-Kindermishandeling.
-Vermissing.
Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling
Seksueel, fysiek en psychisch grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan
een enorme impact hebben op het welbevinden en de ontwikkeling van het kind.
Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende
maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen.
•

Tijdens teamvergaderingen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open
cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.

•

We leren kinderen hoe je met elkaar omgaat waarbij respect is voor normen en waarden. Zo
weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. We
hebben een pestprotocol.

•

Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald
gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen kinderen hun grenzen te kennen en
mondiger te maken.

We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:
•

Iedereen die werkt of woont op een locatie waar kinderen worden opgevangen wordt
continu gescreend op strafbare feiten die belemmerend of bezwaarlijk zijn bij het werken
met kinderen (Verklaring Omtrent Gedrag, VOG). Hierop zijn een aantal uitzonderingen
(Deze zijn in wet- en regelgeving benoemd).

•

Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld wordt als een kind over de grenzen van een
ander kind gaat. We werken met een pestprotocol.

•

Het protocol ‘(seksuele) kindermishandeling door een medewerker’ wordt nageleefd.

•

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.

•

Het vierogenbeleid wordt nageleefd (voor KDV).
De dagopvang is wettelijk verplicht het vierogenprincipe toe te passen. Dit vormt een
belangrijk onderdeel van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. De
kinderopvang is zodanig georganiseerd dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch
medewerker in opleiding, stagiair of andere volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan
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verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. In de
locatiewijzer staat beschreven hoe dit op de locatie is georganiseerd.
Vermissing
In het protocol vermissing staat beschreven welke stappen wij zetten wanneer een kind
vermist wordt.

6. EHBO regeling
Beschrijf in dit hoofdstuk wie op jouw locatie een geldig en geregistreerd certificaat voor kinderEHBO hebben en waar het certificaat is behaald.
Op het KDV is een medewerker met certificaat voor kinder-EHBO aanwezig. Ook bij de BSO is een
medewerker met certificaat voor kinder-EHBO aanwezig. Dit geldt ook als beide opvangvormen in
hetzelfde gebouw zitten.
KDV
Er zijn voldoende medewerkers met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO
Op onze locatie hebben de volgende medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor
kinder-EHBO:

Jeanette Hofstee – Soler

17-01-2018

Leandra Serhalawan

15-06-2018

Irene de Vries

15-06-2018

Therese Bekkema – Pool

17-01-2018

Brenda Haagsma

20-04-2018

Mirjam Snip

04-04-2018

Anneke Huiting (service centrum)

De medewerker moet eens in de 2 jaar op herhaling om in bezit te blijven van een geldig certificaat.

7 september 2018

7. Cyclus Veiligheids- en Gezondheidsbeleid en
communicatie
Beleidscyclus
Onze beleidscyclus duurt ongeveer één jaar en we starten met een quickscan. Onze quickscan is te
vinden in bijlage 4 en de actielijst nav de quickscan in bijlage 5.
Met het doorlopen van de quickscan worden alle risico’s met mogelijk grote gevolgen op een locatie
in kaart gebracht. In de quickscan worden ook de daaruit voortvloeiende acties genoteerd en in de
actielijst opgenomen.
Tijdens een teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een quickscan gaan
uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de
inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de quickscan maken we de actielijst en dit jaarplan.
In het pedagogisch werkoverleg worden iedere keer de (bijna) ongevallen- en foutenregistraties en
klachten van ouders mbt veiligheid en gezondheid besproken en wordt het jaarplan eventueel
bijgesteld.
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere kinderopvang kan worden geboden, evalueren we na drie maanden de genomen
maatregelen en/of ondernomen acties tijdens het teamoverleg. Indien een maatregel of actie een
positief effect heeft gehad, wordt het jaarplan veiligheid en gezondheid hierop aangepast.

Communicatie
Drie maanden na de het uitvoeren van de quickscan wordt het actieplan met het team en de
oudercommissie geëvalueerd.
Het jaarplan wordt jaarlijks met het team en oudercommissie geëvalueerd en eventueel bijgesteld.
Ouders van de locatie kunnen het Jaarplan veiligheid en gezondheid inzien of ontvangen wanneer zij
dit bij de MKC van de locatie aangeven.
Nieuwe medewerkers en stagiaires brengen we tijdens hun inwerkperiode op de hoogte van dit
jaarplan.
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Bijlage 1 Fysieke veiligheid
Algemeen
1.

Protocollen
Bij de verschillende grote risico’s worden de bijbehorende protocollen genoemd.

2.

Eisen aan materialen
Bedden, boxen, aankleedtafels, speeltoestellen (binnen en buiten) en speelmateriaal zijn
gecertificeerd.

3.

Gedrag medewerkers algemeen

 Er is toezicht op de kinderen binnen en buiten..
 Er wordt regelmatig toezicht gehouden in de slaapkamer.
 Ruimtes zoals was-, bergruimten, keukens en kantoor zijn niet zonder meer toegankelijk voor

4.










kinderen.
Defecten (binnen en buiten) worden per ommegaande verholpen volgens het gebruikelijke
werkproces.
Structurele controlesystemen
Jaarlijkse controle speeltoestellen en brandmiddelen (Facilitair manager)
Jaarlijkse evaluatie van het BHV-plan door opgeleide BHV-er. (MKC)
Half- jaarlijkse evaluatie van ongevallen en bijna-ongevallen. (Kwaliteitsmanager)
Jaarlijkse brandoefening (BHV-ers).
Jaarlijkse QuickScan (MKC).
Registratie schoonmaakroosters (pedagogisch medewerkers).
Logboek tuin (pedagogisch medewerkers).
Registratieformulier ongevallen en (bijna) fouten (pedagogisch medewerkers).

Grote risico’s uitgesplitst
1. Beknelling
Protocol
Veilig slapen (KDV)
Materialen
 Kasten zijn vastgezet, indien erin geklommen kan worden (KDV)
 Alle deuren zijn voorzien van vingerstrips. (KDV)
 De radiatoren zijn voorzien van een ombouw. Kinderen kunnen niet in aanraking komen met
de radiator. Ook de radiatorbuizen zijn afgeschermd.(KDV)
NVT, er zijn op Dolfijn geen schommels aanwezig. Kettingen van schommels zijn zodanig
afgeschermd dat vingers niet bekneld kunnen raken en de kettingen ook niet in elkaar
gedraaid kunnen worden, waardoor een kind klem komt te zitten. (plastic buizen om ketting
heen)
2. Verbranding
Protocol
Beleid bedrijfshulpverlening SKSG
Materialen
 Alle stopcontacten zijn voorzien van een afdekplaatje.
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 Alle snoeren van apparaten worden zodanig weggewerkt dat kinderen daar niet aan kunnen

trekken.
 De radiatoren zijn voorzien van een ombouw. Kinderen kunnen niet in aanraking komen met
de radiator. Ook de radiatorbuizen zijn afgeschermd.(KDV)
Gedrag medewerkers
 Kinderen kunnen niet zelfstandig bij de warmwaterkraan komen.
 Thee en andere warme dranken worden in een thermoskan bewaard.
 Kinderen en volwassenen drinken thee alleen zittend aan tafel.
 Wie thee drinkt, blijft bij zijn kopje zitten en laat het niet onbewaakt achter. Aan tafel
wordt niet gestoeid.
 Kinderen krijgen alleen lauwwarme thee aangeboden.
 Bij drukke spellen aan tafel wordt geen thee gedronken.
 Bij kans op verbranding door de zon smeren wij de kinderen in, doen ze een t-shirt
aan of we gaan niet naar buiten.
Aanstekers en lucifers houden we buiten bereik van kinderen.
Wij gebruiken alleen kaarsjes of waxinelichtjes als er medewerkers bij aanwezig zijn.

3. Vergiftiging
Protocol
Toedienen medicijnen en medisch handelen
Gedrag medewerkers
 Lotions, alcohol en schoonmaakmiddelen worden buiten bereik van de kinderen
bewaard.
 Schoonmaakmiddelen en ander gevaarlijke stoffen zijn niet in de buurt van voedsel
opgeborgen.
 De tassen van de pedagogisch medewerkers worden in een kast bewaard, waar geen
kinderen bij kunnen. Ouders worden erop attent gemaakt dat zij hun tassen in de
gaten moeten houden. Dit ivm sigaretten en medicijnen.
 We hebben geen giftige planten
4. Verstikking
Protocollen
Voedingsbeleid
Veilig slapen
Gedrag medewerkers (KDV)
 Kleine voorwerpen worden opgeruimd. Indien er wel kleine voorwerpen gebruikt
worden in het bijzijn van kinderen, dan is er altijd direct toezicht op deze kinderen.
 Kinderen mogen niet met koordjes spelen. Sowieso mogen zij geen dingen om de nek
doen. Indien er wel voorwerpen gebruikt worden die kinderen om hun nek kunnen
doen dan is er altijd direct toezicht op deze kinderen.
 We gebruiken geen spenen die stuk zijn.
 Koordjes aan capuchons stoppen we in de jas, zodat een kind er niet aan kan blijven
hangen. We binden capuchons niet vast met koordjes. We gebruiken bij voorkeur
koordstoppers.
 Voedsel wordt zo gesneden dat het niet de luchtpijp kan afsluiten (zie hiervoor het
voedingsbeleid).
 Er wordt alleen onder toezicht met ballonnen gespeeld.

5. Snijden
Materialen
 De lampen zijn voorzien van een niet breekbare afscherming. Er kan geen glas naar
beneden vallen. Ruiten op kindhoogte zijn van veiligheidsglas dat niet splintert of
voorzien is van folie.
Gedrag medewerkers
 De zandbak wordt altijd afgedekt met een zandbaknet of er wordt dagelijks
gecontroleerd op scherpe voorwerpen.
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 Speelgoed dat stuk is of dat gaat splinteren wordt weggegooid.
 KDV

 Lades met scherpe messen zijn kindveilig afgesloten. Of messen worden buiten
bereik van kinderen bewaard.
6. Vallen van hoogte
Protocol (KDV)
Veilig slapen
Materialen
 De ondergrond van de speeltoestellen heeft valdemping.
 Aan de achterkant van de aankleedtafel is een wand gemonteerd, waardoor het kind er niet
van af kan rollen (KDV)
Gedrag medewerkers (KDV)
 Kinderen die kunnen staan, slapen in het onderste bedje.
 Bedjes zijn voorzien van een dakje
 Het bed en de box wordt gesloten als een kind erin ligt.
 Er wordt geen speelgoed in de box bewaard waar een kind op kan klimmen.
 Bij het uit de kinderstoel klimmen, worden de kinderen begeleid. Er wordt toezicht
gehouden als kinderen in de kinderstoel zitten.
 Kinderen die zich kunnen afzetten worden op de juiste afstand van de tafelrand gezet,
zodat zij zich niet met de voeten kunnen afzetten als ze in een kinderstoel zitten.
 Tripp Trapp stoelen zijn voorzien van verlengstukken aan de onderkant
 Wij blijven bij de aankleedtafel als er een kind op ligt.
 Een kind dat op het trapje klimt van de aankleedtafel, wordt begeleid.
7. Oververhitting
Gedrag medewerkers (KDV)
 Kinderen worden in bed gelegd met een pyjama of ondergoed aan. Zij slapen onder
een deken of in een slaapzak.
 In de slaapruimte hangt een kamerthermometer. De aanbevolen temperatuur is 18
graden C.
 De temperatuur wordt zo geregeld dat zij niet onder de 15 graden C. komt, en zo min
mogelijk boven de 20 graden C. uitstijgt. Het laatste is bij extreme hitte soms moeilijk
te voorkomen. Pas dan de kleding van het kindje aan en dek het kind niet toe
 Kinderen worden niet op de buik in bed gelegd, tenzij ouders hier schriftelijk
toestemming voor geven. Wanneer kinderen ingebakerd moeten worden geven de
ouders hiervoor schriftelijk toestemming.
 Medewerkers zorgen voor voldoende vocht en verkoeling bij warme
buitentemperaturen. Het activiteitenaanbod is aangepast aan de buitentemperatuur.

7 september 2018

Bijlage 2 Sociale veiligheid
Grote risico’s uitgesplitst:
Ten aanzien van sociale veiligheid definiëren we volgende grote risico’s:
-

Grensoverschrijdend gedrag
Kindermishandeling
Vermissing
Ontbreken locatie specifieke afspraken met kinderen
Ontbreken TOP contracten BSO

Protocollen Grensoverschrijdend gedrag
VOG
Gedragscode
Protocol opvallend gedrag
Protocol (seksuele) kindermishandeling door medewerker
4 ogen principe (KDV)
Cameratoezicht (KDV)
Pesten (BSO)
Achterwacht (BSO)
Protocol mediagebruik (BSO)
Protocollen Kindermishandeling
Protocol opvallend gedrag
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Protocol (seksuele) kindermishandeling door medewerker
Protocollen Vermissing
Uitstapjesbeleid
Deurenbeleid (Iedere locatie heeft eigen deurbeleid)
Protocol vermissing (moet nog gemaakt)
Ophalen van school (BSO)
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Bijlage 3 Gezondheid
Grote risico’s uitgesplitst;
Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid definiëren we de volgende grote risico's:
-

Ernstige maag-darmklachten/diarree met uitdroging tot gevolg
Voedselinfectie/voedselvergiftiging
Infectie via water/legionella
Ernstige luchtweginfecties/ RI virus
Verspreiding ernstige infectieziektes
Onjuist medisch handelen/verkeerde medicatie
Warmtestuwing
Heftige allergische reacties (noten, wespen)
Zonnesteek
Onvoldoende EHBO ‘ers

Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de volgende
manieren;
Verspreiding via de lucht:
- Hoest- en niesdiscipline, ventileren en luchten
Verspreiding via handen:
- Handhygiëne op de juiste momenten en de juiste manier
- Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen
Via voedsel en water:
- Voedsel/water hygiëne en -veiligheid
Via oppervlakken (speelgoed):
- Goed schoonmaak.
Protocol:
 Protocol zieke kinderen en hygiëne
 Protocol chronisch ziek kind en kind met een handicap
 Protocol medisch handelen en toedienen van medicijnen
 Protocol voedselhygiëne
 Protocol veilig slapen
 Lijst met giftige planten
 Schoonmaakroosters
Materialen, gedrag medewerkers en structurele controlesystemen:



Binnen- en buitenmilieu voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse
opvang ( mei 2016) (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)
Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspelzalen en buitenschoolse opvang ( mei
2016) (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)
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 De zandbak wordt altijd afgedekt met een zandbaknet of er wordt dagelijks gecontroleerd op
katten- of hondenpoep. Eventueel aanwezige poep wordt diep weggeschept.
 Medewerkers zorgen voor voldoende vocht en verkoeling bij warme buitentemperaturen.
Het activiteitenaanbod is aangepast aan de buitentemperatuur.

Bijlage 4
Quickscan
Locatie: Dolfijn
Datum: 13 april 2018
Ruimte: Zeemeerminnen
De kwalletjes
De piraten
De hal
Van alle ruimtes waar kinderen kunnen komen moet een QuickScan ingevuld worden.
FYSIEKE VEILIGHEID

Risico
aanwezig

Al genomen
maatregel

Actie(s) nodig

Vallen:

Van trap

Ja/nee

Pm is zich
bewust van het
risico

Nee





Van balustrade
Uit raam
Uit klimrek

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Pm is zich
bewust van het
risico

Nee




Uit kinderwagen
Uit hoog bedje

Ja/nee
Ja/nee

Nee



Van aankleedtafel

Ja/nee



Uit hoge box

Ja/nee



Uit hoge stoel

Ja/nee

•

Van tafel

Ja/nee

Pm is zich
bewust van het
risico
Pm is zich
bewust van het
risico
Pm is zich
bewust van het
risico
Pm is zich
bewust van het
risico
Pm is zich
bewust van het
risico

Nee

Nee

Nee

Nee

Aanvullen met locatie specifieke risico’s
Verbranding:

Zon

Ja/nee





Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

CV
Thee/koffie op tafel
Elektra
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Kinderen worden Nee
ingesmeerd door
de PM

Ja, Boven de keuken
van de kwalletjes mist
een stopcontact

plaatje



Ja/nee
Gas/vuur
Heet water (ook kruiken, pittenzak etc.) Ja/nee

Snijden:

Glas (raam)

Mes

Ja/nee
Ja/nee



Ja/nee

Lamp (valt)

Vergiftiging:

Schoonmaakmiddelen

Giftige stof

Planten

Sigaretten

Medicijnen

•

Batterijen

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Beknelling:

Tussen deur

Ja/nee






Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Onder kast
Onder groot apparaat
Spijlen
Bij speeltoestel

FYSIEKE VEILIGHEID

Alle scherpe messen
moeten bovenin de
kast.

PM is zch bewust Let op
van het risico
speelgoed/waxine
lichtjes met batterijen
Ja, er ontbreken een
aantal vingerstrips, zie
bijlage 6

Risico
aanwezig

Al genomen
maatregel

Actie(s) nodig

Verstikking:

Koordje blijft hangen

Ja/nee

Nee



In kleine voorwerpen

Ja/nee

Pm is zich
bewust van het
risico
Pm is zich
bewust van het
risico



In tuigje in bed

•

In voedsel

Ja/nee
Ja/nee

Pm is zich
bewust van het
risico

Nee

Al genomen
maatregel

Actie(s) nodig

Verdrinking:

Raakt te water/buiten
Aanvullen met locatie specifieke risico’s


SOCIALE VEILIGHEID

Ja/nee



Grensoverschrijdend gedrag

Risico
aanwezig
Ja/nee



Mishandeling

Ja/nee

7 september 2018

Nee

Ja, Protocol
bespreken in
teamvergadering
Ja, Protocol

bespreken in
teamvergadering


Vermissing:
-Weglopen
-Vergeten op te halen NVT

Ja/nee

Ja/nee



Ontbreken locatie specifieke afspraken Ja/Nee
met kinderen NVT

Ontbreken TOP contracten BSO NVT Ja/ Nee
Aanvullen met locatie specifieke risico’s
GEZONDHEID
Risico
aanwezig
Ja/ Nee

Ernstige maag-darmklachten/diarree
met uitdroging tot gevolg
Ja/Nee

Voedselinfectie/voedselvergiftiging






Infectie via water/legionella
Ernstige luchtweginfecties/ RI virus
Verspreiding ernstige infectieziektes
Onjuist medisch handelen/verkeerde
medicatie

Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee
Ja/Nee




Warmtestuwing
Heftige allergische reacties ( noten,
wespen)

Ja/Nee
Ja/Nee


Zonnesteek

Onvoldoende EHBO ‘ers

Schoonmaakrooster

Tuinlogboek
Aanvullen met locatie specifieke risico’s

BRANDVEILIGHEID


Ontbreken recent calamiteitenplan



Geen jaarlijkse ontruimingsoefening

Ja/nee



Onbekendheid medewerkers
calamiteitenplan en
ontruimingsprocedure

Ja/nee
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Actie nodig

Pm controleert
houdbaarheid
dmv datum op
product

Nee

Er zijn op dit
moment geen
kinderen die
structureel
medicijnen nodig
hebben
De kinderen die Nee
dit betreft staan in
de tablets.

Ja/Nee
Ja/ Nee
Ja/Nee
Ja/Nee

Risico
aanwezig
Ja/nee


Vluchtroutes/nooduitgang
onbereikbaar
Aanvullen met locatie specifieke risico’s


Al genomen
maatregel

Ja/nee

Al genomen
Actie(s) nodig
maatregel
April 2017is het
plan aangepast.
Voorjaar 2017 is
de laatste
oefening
geweest.
Ja, Nieuwe PM
Brenda moet op de
hoogte gebracht
worden van de
ontruimingsprocedure.
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