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1 Inleiding  

1.1 Algemeen  
Het beleidsdocument Veiligheid en Gezondheid is onlosmakelijk verbonden met ons 

beleidsdocument en ons werkplan. In het beleid Veiligheid en Gezondheid staan specifieke zaken die 

betrekking hebben op dit onderwerp, en er staan uitdiepingen in van onderwerpen die reeds 

behandeld zijn in het beleidsdocument en ons werkplan. Indien het een uitdieping betreft van een 

specifiek onderwerp wordt naar het document verwezen. 

1.2 Introductie 
Voor je ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van Donkey Kinderdagverblijf en BSO. Met 

behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Dit met als 

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

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

met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf de datum die bovenin de koptekst vermeld staat 

met het versienummer van het document. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van 

diverse thema’s gesprekken gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier 

van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien 

noodzakelijk worden verbeterde of nieuwe maatregelen opgesteld in elke nieuwe versie. 

Manon de Jong is eindverantwoordelijk voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid 

komt echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid 

uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over 

veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continue in gesprek te blijven over het beleid. 

Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we ook bij veranderingen van de omgeving of 

van een situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, beschikken over een 

beleid dat direct toegepast kan worden.  

We kunnen met dit plan niet alle incidenten voorkomen. Er kan altijd iets misgaan. Daarom vinden 

wij het belangrijk dat wij naast een actueel beleid ook kinderen leren om op een goede manier met 

risico’s om te gaan. Het zijn leermomenten die zij ook thuis kunnen toepassen. 

1.3 Actualiteit  
Het beleid Veiligheid en Gezondheid is een continue proces van het vormen van beleid: 

implementeren, evalueren en actualiseren. Hierbij hanteren we een vaste cyclus van eens per jaar, 

waarmee we willen bereiken dat dit document altijd actueel blijft om de kinderen en medewerkers 

een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden.  

In het beleidsplan Donkey Kinderdagverblijf en BSO is hiervoor een apart hoofdstuk opgenomen met 

een tabel dat betrekking heeft op het continue evalueren en actualiseren van alle documenten die 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn.  Elk document is voorzien van een versienummer en per 

document wordt aangegeven wanneer en met welke cyclus dit herzien wordt. Dit met als doel alle 

documenten up to date te houden en hiermee de kwaliteit en werkwijze van Donkey 

Kinderdagverblijf en BSO op de juiste wijze te  borgen. 
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1.4 Belang van veiligheid en gezondheidsbeleid  
De introductie van het veiligheids- en gezondheidsbeleid komt voort uit: 

✓ De noodzaak voor een betere weging tussen de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid 
en de gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en kinderen leren 
om te gaan met kleine risico’s; 

✓ Het belang van een verschuiving van de aandacht voor uitgebreid beleid op papier naar een 
cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk. 

✓ Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine risico’s 
vereist van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke risico’s én dat er 
een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd. Het niet meer voorschrijven 
welke risico’s beschreven moeten worden, leidt tot meer bewustwording van mogelijke 
risico’s en het voeren van een goed beleid op grote risico’s. Het leidt tevens tot het gesprek 
hierover tussen de kinderopvangorganisatie en de oudercommissie, en tussen de 
kinderopvangorganisatie en de toezichthouder van de GGD. 

1.5 Eisen  

 
Overzicht van de eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid 

Bij Donkey Kinderdagverblijf en BSO is er een veiligheids- en gezondheidsbeleid dat de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen zoveel mogelijk waarborgt. In de praktijk wordt er gehandeld zoals in het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven is. 

Actueel 
 

Dit beleid wordt meegestuurd met de aanvraag voor een mogelijk nieuwe kinderopvang en wordt in ieder 
geval geactualiseerd binnen drie maanden na opening van deze kinderopvanglocatie. 
De directie houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. 

Continue proces Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch medewerkers, 
een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 

Voornaamste risico’s 
met grote gevolgen 

Het beleid gaat over de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid of de gezondheid van 
kinderen. Met deze aanpassing ontstaat meer ruimte om in het beleid te focussen op de grote risico’s op 
onze kinderopvang locatie.  

Leren omgaan met 
kleine risico’s 

Pedagogisch medewerkers leren kinderen omgaan met kleine risico’s. In het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid staat beschreven hoe dat kinderen geleerd wordt. 

Grensoverschrijdend 
gedrag 

In het beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige volwassenen als 
kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door 
beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en 
kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische 
grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van kinderen onderling. 

Vierogenprincipe Als sprake is van dagopvang wordt beschreven hoe het vierogenprincipe wordt toegepast, als onderdeel 
van het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. De opvang wordt zodanig georganiseerd 
dat een pedagogisch medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere 
volwassene de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door 
een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt door 
te voorkomen dat volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf of een peuterspeelzaal gedurende langere 
tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind. 

Plan van aanpak Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt zodra een 
ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. 

Achterwacht Indien van toepassing maakt de achterwachtregeling onderdeel uit van het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid. 

Inzichtelijk Het veiligheids- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk voor pedagogisch medewerkers, pedagogisch 
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders. In het beleid staat hoe dat inzichtelijk gemaakt 
wordt. 
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1 Missie en visie 

2.1 Missie 
Een blij en gelukkig kind is de kroon op ons werk. Wij zorgen ervoor dat kinderen zich in een veilige 

omgeving thuis voelen, onbezorgd kunnen spelen en zich kunnen ontwikkelen op persoonlijk, sociaal 

en moreel vlak. Dit om de kinderen een soliede basis mee te geven als ze later de eerste stappen in 

de samenleving gaan zetten.  

Wij bieden hiervoor een eigentijds aanbod waarin flexibele opvang centraal staat, zodat we ouders 

kunnen ontzorgen en hun kind met een veilig gevoel bij ons achter kunnen laten. Wij faciliteren dit 

door het bieden van verticale groepen, waarbij de gezinssituatie nagebootst wordt wat een 

verhogend effect van rekening houden met elkaar en leren van elkaar met zich meebrengt. Dit doen 

we in een zeer ruim opgezette opvang in combinatie met een stimulerende, gezonde en veilige 

omgeving. 

2.2 Visie  
Dit doen we door kinderen af te schermen van grote risico’s, om te leren gaan met kleine risico’s en 

kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling. Het blijven uitdagen van kinderen en het 

leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een 

veilige en gezonde werk-, speel- en leefomgeving vormt de basis van dit alles. 

2.3 Doel  
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aan zien van 

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

aandachtspunten binnen het vormgeven van dit beleid zijn: 

✓ Het bewustzijn van mogelijke risico’s; 

✓ Het voeren van een goed beleid op grote risico’s; 

✓ Het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen. 
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3 Grote risico’s 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie en groepen kunnen 

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

onderverdeeld in 3 categorieën: 

✓ Fysieke veiligheid; 

✓ Sociale veiligheid; 

✓ Gezondheid. 

Per categorie hebben we de belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die 

zijn of worden genomen om het risico tot een minimum te beperken. Voor de overige risico’s 

verwijzen we naar de risicomonitor, evenals het hieruit volgende actieplan, wat in de complete risico-

inventarisatie is opgenomen en in december 2019 is ingevoerd. 

3.1 Fysieke veiligheid 
 Risico Genomen maatregelen Maatregelen indien de risico’s zich voordoen 

Indien we spreken over ‘we’ bedoelen we al onze medewerkers. Al onze pedagogisch professionals en een persoon van de directie zijn in 
het bezit van een EHBO diploma. 

1 Vallen van 
hoogte 

Denk aan vallen van een trapje, uit een klimtoestel, over obstakels of uit open ramen. 

Om vallen van hoogte te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 
✓ Wij laten kinderen nooit zonder begeleiding op het 

trapje van de verschoningstafel klimmen; 
✓ Het huisje / speeltoestel met glijbaan staat op 

kunstgras en is gecertificeerd en wordt jaarlijks 
geïnspecteerd en onderhouden door een externe 
bedrijf; 

✓ Wij zijn alert extra alert als kinderen hier gebruik van 
maken en leren ze waar nodig omgaan met de risico’s; 

✓ De gangen en de looproute dienen altijd vrij te zijn van 
obstakels. Kinderen worden attent gemaakt op het 
gevaar van obstakels in de gangen. In de 
ontvangstruimte hebben wij mobiele kapstokken waar 
de kinderen bij binnenkomst hun jassen, tassen en 
schoenen op kunnen bergen. 

✓ Alle ramen hebben uitklapscharnieren die minimaal 
open gaan. 

De pedagogisch professional gaat naar het kind en 
belt voor een extra EHBO-er/BHV-er en andere 
collega’s om eventuele kinderen op te vangen. 
De EHBO-er/BHV-er bekijkt de verwondingen en 
afhankelijk van de ernst wordt 112 ingeschakeld. 
 
De pedagogisch professional brengt de ouders 
hiervan op de hoogte. 

2 Verstikking Denk hierbij bijvoorbeeld aan verstikken in (kleine) voorwerpen (niet-etenswaren) of door het eten van kleine 
etenswaren. 

Om verstikking te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 
✓ Wij zien erop toe dat er geen koordjes en touwtjes aan 

kleding van kinderen zit die om de nek kunnen gaan 
zitten; 

✓ Tijdens het slapen zorgen wij ervoor dat er geen 
koordjes en touwtjes aan knuffels zitten die mee naar 
bed genomen worden en dat er geen speenkoord aan 
de speen zit; 

✓ Bij het snijden van het fruit worden voor de jongste 
groepen de grotere stukken fruit zoals druiven en 
cherrytomaten gehalveerd. Tijdens op het opeten van 
het fruit zijn we hier extra alert op; 

✓ We leren en erop dat de kinderen niet mogen lopen 
met eten in de mond; 

✓ Wij zorgen ervoor dat er geen kleine voorwerpen (o.a. 
klein speelgoed in verband met inslikgevaar) 
rondslingeren die kinderen in de mond kunnen 
stoppen. Kinderen worden op de risico’s gewezen 
indien wij het signaleren en gevraagd en geholpen om 
het uit de mond te halen. 

In het geval van verstikking door voedsel en of 
andere materialen zijn de pedagogisch 
professionals opgeleid om te handelen mocht een 
kind niet meer ademen door verstikking. Ze 
hebben allemaal een BHV of Kinder-EHBO 
diploma. 
 
De pedagogisch professional brengt de ouders 
hiervan op de hoogte. 

3 Vergiftiging Denk hierbij aan het inslikken van schoonmaakmiddelen of vaatwasser tabletten. 

Om verstikking te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 

In het geval van vergiftiging door voedsel en of 
andere materialen zijn de pedagogisch 
professionals hiervoor opgeleid om juist te 
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✓ Schoonmaakmiddelen worden buiten het bereik van 
kinderen in de hoge keukenkasten weggezet. De 
voorraad voor de vestiging staat in de opslag die altijd 
gesloten is met een sleutel; 

✓ Indien het onverhoopt toch mocht gebeuren, dan 
bellen wij zonder aarzeling 112. Dit kan van 
levensbelang zijn. 

handelen. Ze hebben allemaal een BHV of Kinder-
EHBO diploma. 
De pedagogisch professional brengt de ouders 
hiervan op de hoogte. 
Op iedere locatie is een gif wijzer aanwezig, als 
hulpdocument om bij incidenten toch te weten 
wat te doen. 
Medicijnen voor kinderen staan op een hoogte 
waar de kinderen niet bij kunnen. 

4 Verbranding Denk aan samen met kinderen bakken, het gebruiken van een strijkijzer bij knutselactiviteiten of door brand. 

Om verbranding te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 
✓ Hete dranken mogen uitsluitend in een afgesloten 

ruimte buiten de groepen genuttigd worden; 
✓ De oven is ingebouwd buiten het bereik van de 

kinderen. Indien we met BSO kinderen bakactiviteiten 
doen, zijn wij extra alert op de kinderen dat ze zich niet 
kunnen verbranden aan de bakplaat of de baksels; 

✓ Er wordt 4 keer per jaar een brandoefening gehouden. 
Hiervoor verwijzen we naar de risicomonitor, evenals 
het hieruit volgende actieplan, wat in de complete 
risico-inventarisatie is opgenomen en in december 
2019 is ingevoerd. 

✓ Alle kinderen worden vanaf het voorjaar t/m 
september bij buitenspelen ingesmeerd met 
zonnecrème factor 50; 

✓ Er is een rookverbod voor iedere aanwezige in het 
pand of op het buitenterrein; 

✓ Met verjaardagsfeestjes worden er geen kaarsjes 
uitgeblazen. We werken hooguit met kaars verlichting 
op batterijen; 

✓ De wastafel waar kinderen hun handen wassen geeft 
uitsluitend koud water af. 

In het geval van verbranding zijn de pedagogisch 
professionals opgeleid om op de juiste wijze te 
handelen. Ze hebben allemaal een BHV of Kinder-
EHBO diploma. 
De EHBO-er/BHV-er bekijkt de verwondingen en 
afhankelijk van de ernst wordt 112 ingeschakeld. 
 
De pedagogisch professional brengt de ouders 
hiervan op de hoogte. 
 
  

5 Verdrinking Denk hierbij aan spelen in het water.  

Om verdrinking te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 
✓ Als wij kinderen met water laten spelen, zorgen wij dat 

wij alle kinderen altijd kunnen zien. Wij blijven bij de 
kinderen zo dichtbij dat wij ze zelfs kunnen aanraken. 
Tijdens activiteiten met water hebben wij alleen oog 
voor het kind; 

✓ Wij maken geen gebruik van zwembadjes. 

Het kind wordt direct uit het water gehaald. 
De pedagogisch professional schakelt extra 
collega’s en BHV/EHBO in. Al onze pedagogisch 
professionals met BHV zijn opgeleid tot het 
handelen bij verdrinking. 
Indien noodzakelijk wordt 112 gebeld. 
 
De pedagogisch professional brengt de ouders 
hiervan op de hoogte. 

 

3.2 Sociale veiligheid 
 Risico Genomen maatregelen Maatregelen indien de 

risico’s zich voordoen 

Indien we spreken over ‘we’ bedoelen we al onze (pedagogisch) medewerkers.   

1 Grensoverschrijdend 
gedrag 

Dit betreft van kind naar kind, volwassene naar kind of kind naar volwassene. Denk hierbij aan seksuele 
grensoverschrijdingen. 

Om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen worden o.a. onderstaande 
maatregelen genomen: 

✓ Tijdens team overleggen wordt regelmatig over het onderwerp 
gesproken om zo een open cultuur te creëren waarbij 
medewerkers elkaar durven aan te spreken; 

✓ Wij hanteren een zeer open aanspreekcultuur en borgen dit in de 
teamvergaderingen maar is tevens een vast onderwerp bij de 
coach, functionerings- en beoordelingsgesprekken; 

✓ In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat 
kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan met 
respect voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en 
niet toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is; 

✓ Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct 
aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We 
helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.  

Aanvullend zijn er meerdere maatregelen die worden benoemd en verder 
uitgewerkt in hoofdstuk 6 / Thema’s uitgelicht / Grensoverschrijdend gedrag 

Indien er duidelijke 
signalen zijn van 
grensoverschrijdend 
gedrag, gaat de 
werkwijze en 
stappenplan van de 
Meldcode in. 
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2 Kindermishandeling Dit betreft van kind naar kind, volwassene naar kind of kind naar volwassene. Denk hierbij aan fysieke 
en verbale grensoverschrijdingen, pesten, kindermishandeling en bijten 

Om kindermishandeling te voorkomen worden onderstaande maatregelen 
genomen: 

✓ In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat 
kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan met 
respect voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en 
niet toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is; 

✓ Elke medewerker heeft een geldig VOG; 
✓ Het onderwerp wordt minimaal één keer per half jaar besproken in 

teamverband; 
✓ Wij hanteren een zeer open aanspreekcultuur en borgen dit in de 

teamvergaderingen door dit regelmatig met elkaar te bespreken. 
Tevens is dit een vast onderwerp bij de coach, functionerings- en 
beoordelingsgesprekken; 

✓ Wij werken streng volgens het vierogen principe en door onze 
flexibele opvang kunnen andere volwassenen op elk moment van 
de dag binnen lopen, meekijken of luisteren; 

Wij hanteren de meldcode. Hierbij wordt aangegeven hoe te handelen bij een 
vermoeden van huiselijk geweld en ongewenste omgangsnormen door 
medewerkers naar kinderen. 

Indien er duidelijke 
signalen zijn van 
kindermishandeling, 
gaat de werkwijze en 
stappenplan van de 
Meldcode in. 

3 Vermissing Denk hierbij aan een kind laten ophalen door iemand anders dan de eigen ouder of door hekken of 
poorten vergeten te sluiten. 

Om vermissing te voorkomen worden onderstaande maatregelen genomen: 
✓ Wanneer een kind wordt opgehaald door iemand anders dan de 

ouder, wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouder en 
hiervoor wordt een akkoordverklaring getekend door de ouder. 
Ook vragen wij altijd om een foto. Indien één van beiden niet 
aanwezig is, wordt het kind niet meegegeven; 

✓ Wij letten erop dat alle poorten en hekken goed afgesloten 
worden en checken ook met regelmaat of dit daadwerkelijk 
gebeurt en spreken de medewerkers hierop aan. 

Indien ondanks al onze 
voorzorgsmaatregelen 
er toch een vermissing 
plaatsvindt, bellen wij 
direct met de ouders en 
met 112 

4 Schending van de 
privacy 

Wij hanteren een wettelijke maatregelen in het kader van de AVG 

Om schending van de privacy te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 

✓ Ouders geven schriftelijk toestemming voor het plaatsen van 
beeldmateriaal op social media en de overdracht van informatie 
aan derden;  

✓ Wij zorgen dat deze informatie in ons management systeem wordt 
opgeslagen zodat geborgd is dat de informatie op de juiste wijze 
toegepast wordt. 

Indien dit zich toch zou 
voordoen, treden wij in 
contact ,met de ouders 
om dit samen op te 
lossen.  
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3.3 Gezondheid  
Indien we spreken over ‘we’ bedoelen we al onze (pedagogisch) medewerkers.   

1 Infectieziektes Denk hierbij aan het voorkomen van infectieziektes door registratie van inentingen, juiste omgang met 
voeding en de hygiëne op de groep. 

Om infectieziektes te voorkomen worden onderstaande 
maatregelen genomen: 
✓ Bij de intake wordt in ons managementsysteem vastgelegd dat 

een kind ingeënt is. Hiermee borgen we dat er geen kinderen 
bij ons in de opvang aanwezig zijn zonder de inentingen van 
het Rijksvaccinatieprogramma; 

✓ Wij zorgen voor een goede hygiëne op de opvang en werken 
hierbij met vaste schoonmaakschema’s, die afgetekend 
moeten worden; 

✓ Bij het verschonen en verzorgen van wondjes dragen 
medewerkers handschoenen; 

✓ Kinderen en medewerkers wassen hun handen voor het eten 
en na gebruik van toilet; 

✓ Boodschappen gekoeld worden binnen een half uur in de 
koelkast gezet; 

✓ Wij volgen altijd de richtlijnen van het RIVM; 
✓ We maken gebruik van de Kiddy-app. 

Indien een infectieziekte bij meerdere 
kinderen geconstateerd is, nemen wij 
contact op met de GGD en informeren 
wij alle ouders. Dit doen we door een 
nieuwsbrief te versturen en op te 
hangen in de ontvangstruimte. 

2 Onbekwaam 
handelen 

Hieronder wordt verstaan het mogelijk (verkeerd) toedienen van medicijnen. 

Om verkeerd toedienen van medicijnen te voorkomen worden 
onderstaande maatregelen genomen: 
✓ We geven geen medicijnen aan de kinderen, tenzij ouders dit 

aangegeven hebben op een ondertekende medicijnverklaring; 
✓ Als we een medicijnverklaring hebben, dan zetten wij de naam 

van het kind op het medicijn, om te voorkomen dat het 
medicijn aan het verkeerde kind toegediend kan worden; 

✓ Wij handelen bij toedienen van het medicijn zorgvuldig 
volgens de gebruiksaanwijzing. 

Indien zich dit voordoet, hanteren wij 
de richtlijnen van de gif wijzer en 
nemen we contact op met de ouders en 
eventueel de huisarts. 

3 Gezond binnen 
milieu 

Hierbij gaat het om een gezonde werk-, speel- en leefomgeving. 

Om een gezonde werk-, speel- en leefomgeving te bewerkstelligen, 
hebben wij onderstaande maatregelen genomen: 
✓ Wij besteden veel zorg voor een goede binnentemperatuur 

van leefruimtes, er wordt bewust geventileerd, wekelijks 
wordt de CO2 gemeten en geregistreerd; 

✓ Er wordt gedurende de gehele dag geventileerd om de lucht 
binnen fris en gezond te houden 

✓ Bij warm weer moeten direct bij binnenkomst de ramen in het 
gehele pand worden opengezet. Ook moet de toegangsdeur 
en de buitendeuren open worden gezet zodat er meer 
(dwars)ventilatie ontstaat. dit in warme situaties tot 10.00 uur 
’s ochtends; 

✓ Het speelgoed moet regelmatig worden schoongemaakt 
conform het schoonmaak schema. Deze dient ook ingevuld te 
worden; 

✓ Er mag nergens worden gerookt binnen het gehele pand 
inclusief de buitenruimte; 

✓ Dieren hebben geen toegang tot de BSO. 

Indien de metingen niet op orde zijn, 
wordt direct een plan van aanpak 
gemaakt hoe zo snel mogelijk op orde 
te brengen. 

4 Gezond buiten 
milieu 

Hierbij gaat het om kwaliteit van de buitenruimte. 

Om een gezonde buitenruimte te bewerkstelligen, hebben wij 
onderstaande maatregelen genomen: 
✓ Alle materialen die worden gebruikt worden op het 

schoolplein zijn veilig voor kinderen; 
✓ Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt het speelplein 

gecontroleerd op afval. Onze basisafspraak is dat ’s avonds 
voor sluiting alles schoon is; 

✓ Kinderen worden beschermd bij het spelen in de zon door ze 
goed in te smeren met factor 50 of uit de zon te houden als de 
temperatuur zeer hoog is. Hiervoor hebben wij een derde van 
onze buitenruimte geheel overkapt en in de schaduw. 

Indien zich zo’n situatie toch voordoet, 
wordt iedereen aangesproken op het 
naleven van de voorzorgsmaatregelen. 

5 COVID-19 Hierbij gaat het om de te nemen maatregelen bij COVID-19 

Wij verwijzen met betrekking tot de te nemen maatregelen binnen 
onze opvang naar het Landelijk Protocol Kinderopvang, wat te 
raadplegen is via onderstaande link: 
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicati
es/2021/1/8/protocol-kinderopvang  

Indien COVID-19 zich voordoet binnen 
de opvang, wordt de GD geïnformeerd 
en volgen we hun advies. 

 

https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
https://www.veranderingenkinderopvang.nl/documenten/publicaties/2021/1/8/protocol-kinderopvang
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4 Omgang met kleine risico’s 
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 in het proces van effectief leren. Risicovol spelen ontwikkelt 

een ‘positieve’ houding van ík 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, coördinaties, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat niet doen zijn vaker 

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

bewegingsangst. 

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

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

voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom 

beschermen we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s. een bult, een schaafwond of iets  

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

✓ Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid; 

✓ Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen; 

✓ Het vergroot sociale vaardigheden 

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

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

te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse 

afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en 

gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan. 

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf te laten bijdragen zijn daarom goede 

afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn 

het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen 

of hoesten.  

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risico inventarisatie. 

Hierbij verwijzen we naar de risicomonitor, evenals het hieruit volgende actieplan, wat in de 

complete risico-inventarisatie is opgenomen en in december 2019 is ingevoerd. De afspraken worden 

regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of 

spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in een periode dat veel kinderen en medewerkers 

verkouden zijn.  
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5 Risico-inventarisatie 
In de periode van december 2019 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

uitgevoerd. Dit is in kaart gebracht aan de hand van de QuickScans in de nieuwe Risicomonitor. Aan 

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

risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3.  

De uitkomsten van de risico-inventarisatie zijn terug te vinden in de risicomonitor, evenals het hieruit 

volgende actieplan.  
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6 Thema’s uitgelicht 

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

het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere 

aandacht. We hebben hiervoor maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 

voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt. Hiervoor hebben wij de volgende 

maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Deze maatregelen zijn een 

aanvulling op de genoemde maatregelen die reeds in hoofdstuk 3.2 / risico 1 / Grensoverschrijdend 

gedrag benoemd zijn. 

✓ Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring); 

✓ We werken met een vierogenbeleid; 

✓ Onze medewerkers zijn op de hoogte van de inhoud van het vierogenbeleid en weten hoe ze 

dit in de praktijk toe dienen te passen; 

✓ Onze medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid niet goed wordt 

nageleefd; 

✓ Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandeld op de opvang; 

✓ Onze 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; 

✓ Onze medewerkers kennen het protocol  wat te doen als kindermishandeling wordt 

vermoed. 

6.2 Het vierogen principe 
Het vierogen principe is zowel voor ouders als voor onze medewerkers een extra veiligheidswaarborg 

om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Of je een baby naar bed brengt, een ommetje maakt 

met wat peuters of op de groep staat, vanaf 1 juli 2013 moet het altijd mogelijk zijn dat een andere 

volwassene meekijkt of -luistert. Die andere hoeft geen pedagogisch opgeleide collega te zijn. Het 

kan ook een vrijwilliger, stagiaire of ouder zijn. Als het maar een volwassen iemand is. Dit is de basis 

van het vierogen principe. 

 

Een fijn team zorgt meteen ook voor een goed pedagogisch klimaat. Wij werken met een vast team 

i.p.v. met invalskrachten wat een goed pedagogisch klimaat bevordert. Wij hechten veel waarde aan 

open en eerlijke communicatie. Hierdoor durven medewerkers ons en elkaar aan te spreken en te 

voorzien van positieve feedback. Om elkaar goed te informeren hebben we zes teamvergaderingen 

op jaarbasis. Onze pedagogisch medewerkers voeren zelf ook kind gesprekken om samen de 

kinderen te bespreken en elkaar op de hoogte te houden en te helpen met de ontwikkelingen.  

Soms komt het voor dat medewerkers alleen op een groep staan of alleen in een ruimte met 

kinderen werken. In het Besluit kwaliteit kinderopvang staat dat een beroepskracht (in opleiding) 

uitsluitend werkzaamheden kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord wordt. Dit ondervangen wij 

door doorzichtige afscheidingen op de groepen en camera toezicht. De doorzichtige afscheidingen 

die zorgen voor een goede doorkijk mogen ook niet beplakt worden met werkjes en mededelingen. 

Op elke groep hangt een scherm waarop de beelden van alle ruimtes zichtbaar zijn. Hierdoor kunnen 

pedagogisch medewerkers van een groep meekijken hoe het bij hun collega’s gaat wanneer ze alleen 

op de groep staan. Ook ouders kunnen door onze flexibele breng- en haalmomenten elk moment van 

de dag voor de deur staan en al onze pedagogisch medewerkers hebben een sleutel en kunnen ook 
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binnen komen lopen, wat de veiligheid  voor de kinderen verhoogd. 

Verder is ons pand aan de gehele buitenzijde voorzien van grote ramen wat zorgt voor veel 

transparantie. Vanaf de straatkant kan door iedereen naar binnen gekeken worden. 

Onderstaand het overzicht hoe we controle uitvoeren: 

✓ Ingang verblijf  Controle via oren en ogen principe en camera’s 

✓ Verschoningsruimte Controle via oren en ogen principe en camera’s 

✓ Groepsruimte  Controle via oren en ogen principe en camera’s  

✓ Slaapkamers  Controle via oren principe en camera’s  

✓ Buitenruimte  Controle via ramen, oren en ogen principe  en camera’s 

✓ Uitstapjes  Controle via oren en ogen principe en buitenstaanders 

 

Vakantieperiode  
Ook tijdens vakantieperiodes wordt gewerkt met vaste teams per groep. De vakanties worden 

gespreid verdeeld zodat we hieraan de juiste invulling kunnen geven. We maken hierbij zo weinig 

mogelijk gebruik van invalkrachten. De invalkrachten die dan werkzaam zijn bij ons, kennen onze 

werkwijze en de kinderen. Dit zorgt ervoor dat we ook tijdens vakanties onze kwaliteit in opvang 

kunnen garanderen. 

6.3 De achterwachtregeling 
Aan het einde of begin van de dag is het mogelijk dat er door 1 pedagogisch medewerker van het 

kinderdagverblijf wordt gewerkt. De pedagogisch medewerker zal echter nooit alleen in het pand 

aanwezig zijn. Er zal altijd een groepshulp, een stagiaire of een directielid als achterwacht aanwezig 

zijn, zodat in geval van nood direct altijd iemand aanwezig is. 

 

In het uitzonderlijke geval dat op onze locatie slechts één beroepskracht aanwezig is, maken we 

gebruik van de achterwachtregeling. Dit houdt in dat er een volwassene telefonisch bereikbaar is, die 

ook binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn in geval van een calamiteit. Ook op het 

moment dat zich een calamiteit voordoet (pedagogisch medewerker ziek; kind ziek; ongeval met 

kind) waardoor een pedagogisch medewerker de locatie moet verlaten en de pedagogisch 

medewerker/kind-ratio overschreden wordt, wordt de achterwacht gebeld worden. Te allen tijde 

wordt de directie (die  fungeert als achterwacht) gebeld, zodat deze naar gelang de situatie hierin de 

juiste actie kan ondernemen. 

Door in geval van nood gebruik te maken van de groepsapp van het kinderopvang wordt snel een 

grote groep collega’s op de hoogte gebracht. 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

Naam  Telefoonnummer 

Manon de Jong 06-51963647 

Marion van Eeten 06-22866947 

Jan van Eeten 06-51622604 
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7 EHBO regeling 
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een 

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

voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locaties hebben de volgende medewerkers een 

geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO: 

Naam  Vestiging Instituut certificaat Datum dat certificaat 
behaald is 

Certificaat geldig tot 

Manon de Jong Beek en Donk Livis 23-10-2020 23-10-2022 

Angela van Gameren Beek en Donk Livis 03-06-2019 03-06-2021 

Lieke Sondag Beek en Donk Livis 09-07-2020 09-07-2022 

Jenny van Vijfeijken Beek en Donk Livis 04-11-2019 04-11-2021 

Kristie van Oort Beek en Donk Livis 05-11-2019 05-11-2021 

Lotte van den Boogaard Beek en Donk Livis 06-01-2020 06-01-2022 

Helga Bekema Beek en Donk Livis 08-01-2020 08-01-2022 

Mila Jansen Beek en Donk Livis 19-03-2018 01-04-2022 

Cindy Pijls Beek en Donk    

Anouk van den Boogaart Beek en Donk    

Danique Radt Gemert Livis 23-10-2020 23-10-2022 

Alysha van Schaijk Gemert Het Oranje Kruis 04-01-2020 04-01-2022 

     

 

8 BHV 
Op onze locatie staat veiligheid voorop. Aanvullend op de EHBO regeling zijn onderstaande 

medewerkers ook in het bezit van een BHV diploma. Jaarlijks vindt hiervan een herhalingstraining 

plaats, zodat medewerker weten hoe te handelen bij calamiteiten. 

 

Naam  Vestiging Instituut certificaat Certificaat geldig tot 

Angela van Gameren Beek en Donk BHV.nl  

Manon de Jong Beek en Donk BHV.nl  

Lieke Sondag Beek en Donk BHV.nl  

Danique Radt Gemert BHV.nl  

9 Meldcode 
In aanvulling op ons beleidsdocument, waarin de meldcode omschreven staat, onder een overzicht 

van de pedagogisch professionals die als meldcode specialist staat geregistreerd. 

Naam  Vestiging 

Helga Bekema-Roijackers Beek en Donk 

Jenny van Vijfeijken Beek en Donk 
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10 Beleidscyclus 
10.1 Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid 
Een beleidscyclus bestaat uit vier fasen: 

✓ Een eerste fase waarin voorbereidingen worden gedaan om de risico-inventarisatie te 
kunnen uitvoeren. Voor de nieuwe Risicomonitor betekent dit dat eerst de thema’s moeten 
worden vastgesteld die hierin opgenomen worden (met de daarbij behorende 
onderwerpen). Wellicht zijn er bepaalde onderwerpen die eerst nog verkend moeten 
worden? En wie is de verantwoordelijke voor de uitvoering van de Quick Scans? 

✓ Een tweede fase waarin daadwerkelijk aan de slag wordt gegaan met de risico-inventarisatie. 
In deze fase ga je actief met medewerkers in gesprek over de te behandelen thema’s zodat 
een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn. 

✓ Een derde fase waarin wordt opgesteld hoe deze verbeterpunten het beste aangepakt 
kunnen worden, in de vorm van een plan van aanpak. 

✓ En een laatste vierde fase om te evalueren of de aanpassingen hebben geleid tot 
verbetering. 

 
Onze beleidscyclus is gestart in december 2019 met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens het 
teamoverleg is bepaald welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren 
en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de 
inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en 
een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens 
teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid 
bijgesteld. 
 

10.2 Plan van aanpak 
De risico-inventarisaties hebben ons inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal actiepunten op 

de agenda gezet met als doel de kwaliteit van onze opvang verder te verbeteren. De belangrijkste 

actiepunten die hieruit naar voren zijn gekomen: 

✓ Het plaatsen van een volledig brandmeldinstallatiesysteem; 

✓ Het plaatsen van ombouw op alle verwarmingen in de groepen; 

✓ Het plaatsen van een dubbele deurkruk op de openslaande branddeur. 
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10.3 Evaluatie 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en 

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

acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast. 

In de afgelopen periode hebben we ondervonden dat de volgende maatregelen een positief effect 

hebben gehad op het verbeteren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Datum realisatie Maatregel Effect 

01-02-2020 Speelheuvel met huisje en glijbaan Het bestaande gras en bloembakken zijn verwijderd en 
vervangen door kunstgras en een gecertificeerd speelhuisje 
met glijbaan. 

01-03-2020 Intercom met camera Op drie groepen hangt een intercom voorzien van camera, 
zodat we altijd zien wie er aan de deur staat. 

01-03-2020 Led verlichting  In het gehele pand zijn de tl buizen vervangen door led 
verlichting. Hierdoor is er vriendelijker licht ontstaan en is het 
veiliger om in de lampen te kijken doordat ze niet meer 
flikkeren, een eigenschap van tl buizen. 

01-03-2020 Kantine personeel We hebben een aparte kantine gerealiseerd voor het 
personeel die veilig afgesloten kan worden. 

15-03-2020 Extra (nood)uitgang Voor brandveiligheid en extra doorgang naar het 
buitenterrein hebben we een extra doorgang gerealiseerd. 

15-03-2020 Uitbreiding slaapkamers naar 7 Dit geeft meer rust voor de kinderen. 

15-03-2020 Muren uitgebroken en vervangen door kozijnen 
met grote raampartijen 

Hiermee hebben we grotere ruimtes gecreëerd en is het zich 
op de groepen geoptimaliseerd. 

27-03-2020 Vloer begane grond vervangen De gehele vloer is voorzien van pvc met gelijkvloerse 
overgangen. Dit heeft een positief effect op de hygiëne. 

01-04-2020 Plaatsen van twee branddeuren Het pand is opgedeeld in drie compartimenten voor 
verhoging van de brandveiligheid 

01-04-2020 Vervangen van hekjes voor de groepen Alle hekjes zijn vervangen door degelijke halve en hele 
deuren met veiligheidstips. Hierdoor zijn alle mogelijke 
doorgangen beveiligd. 

01-04-2020 Afschermen twee verschoningsruimtes De verschoningsruimtes op de gele en rose groep zijn 
afgeschermd, zodat veilig gewerkt kan worden. Tevens 
hebben we ervoor gezorgd dat er tijdens het verschonen een 
goed overzicht is op de groep. 

01-05-2020 Hekwerk geplaatst Op de buitenruimte is een hekwerk geplaatst van twee meter 
hoogte waarbij de schuifpoort geheel afgeschermd is van het 
speelterrein. In deze ruimte staan de twee bakfietsen en de 
bolderkar gestald, zodat  kinderen hier niet meer bij kunnen. 
Het hekwerk is voorzien van twee hoge poorten met 
veiligheidssluitingen die toegang geven tot de smalle gang nar 
de groepen en tot het speelterrein. 

01-05-2020 Hekwerk geplaatst Op de buitenruimte is een hekwerk geplaatst van een meter 
hoog met een poortje naar de buitenruimte. Dit hekwerk sluit 
aan op het hoge hekwerk. Ook hier is het poortje voorzien 
van een veiligheidssluiting. Dit hek werk zorgt ervoor dat de 
kinderen veilig van de ene naar de andere groep kunne lopen. 

01-05-2020 Plaatsen van een overkapping Hierdoor kunnen de kinderen altijd in droge omstandigheden 
in- en uitstappen in de bakfietsen en de bolderkar. 

01-05-2020 Blinderen van ramen en verwijderen van de 
jaloezieën met koorden 

Dit geeft een verhoogd effect van privacy op zowel de 
kinderen als de medewerkers. Tevens is de veiligheid 
verbeterd met het verwijderen van de jaloezieën en daarmee 
ook de trekkoorden. 

01-05-2020 Heetwatervoorziening Alle heet watervoorziening is afgeschermd van de groepen, 
zodat kinderen zich nooit kunnen verbranden aan heet water. 

15-05-2020 Babyhoek buiten We hebben buiten een met een hek afgeschermde babyhoek 
gerealiseerd. Deze ligt onder de overkapping en dus altijd 
droog en in de schaduw. 

28-05-2020 Nieuwe babyhoeken van Wesco Op alle drie de groepen zijn nieuwe babyhoeken gerealiseerd, 
die ervoor zorgen dat er een veilige omgeving is voor de 
baby’s. 

 



 

16 
Beleid Veiligheid en Gezondheid Donkey Kinderdagverblijf en BSO_29 juni 2021_V2021-0.1 

11 Communicatie en afstemming intern en extern 
Wij vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en 

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

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

verwelkomen op onze locatie zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en 

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

nieuwe medewerker in staat is tot nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. 

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

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

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

Via onze maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie berichte we ouders over onze 

activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders zit het bij 

ons in onze cultuur verankerd dat deze vragen direct beantwoord worden. Dit benadrukt nogmaals 

onze betrokkenheid en betrouwbaarheid. Wanneer het een onderwerp betreft wat voor elke ouder 

belangrijk of interessant is  om kennis van te nemen, vermelden wij het tevens in de nieuwsbrief. 
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12 Ondersteuning en melding van klachten 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat ouders of medewerkers een klacht hebben 

over de wijze waarop aan veiligheid en gezondheid binnen onze kinderopvang organisatie wordt 

gewerkt. We staan als organisatie open voor feedback en bespreken deze klacht bij voorkeur liefst 

direct met de medewerker of de ouder om gezamenlijk tot een oplossing te komen. 

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerker of 

ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang  en in het uiterste geval de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Om het voor ouders en medewerkers inzichtelijk te maken wat 

ze kunnen doen wanneer ze een klacht hebben, kunnen onderstaande stappen gevolgd worden.  

Stap 1  

Bij voorkeur maken ouders een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Dit versterkt de 

open communicatiestructuur die wij met de ouders hanteren en onderstreept de vertrouwensrelatie 

die wij met de ouders opgebouwd hebben. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan 

een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van de klacht kan deze worden ingediend bij de 

directie van Donkey Kinderdagverblijf en BSO. Een klacht wordt altijd schriftelijk ingediend. 

Zie hiervoor ons Werkplan / hoofdstuk 7 / Klachtenbehandeling en bijlage 1 uit dit werkplan. 

Stap 2 

Indien wij niet binnen 6 weken reageren op de schriftelijk ingediende klacht, of wij nemen de klacht 

volgens de indiener niet serieus, dan kan contact opgenomen worden met het Klachtenloket 

Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Zij kunnen je voorzien 

van advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen de indiener van de klacht en ons als 

kinderopvang organisatie. Deze dienst is gratis. 

Stap 3 

is de klacht dan nog niet opgelost, dan is er de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de 

Geschillencommissie Kinderopvang. Hiervoor wordt een kleine vergoeding betaald (klachtengeld). 

Om dit te kunnen doen, dient eerst de interen klachtenprocedure van de kinderopvang organisatie 

doorlopen te worden.  

Zie voor het reglement van de Geschillencommissie Kinderopvang Werkplan / hoofdstuk 7 / bijlage 1. 

 

 

 


