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Algemeen 
Bij Prinsen & Prinsessen worden kinderen gebracht in de leeftijd van 10 weken tot 4 jaar. Dit zijn de eerste 
en ook meest kwetsbare jaren van een kinderleven. Aangezien Prinsen & Prinsessen de gezondheid en 
veiligheid van deze kinderen wil kunnen blijven waarborgen hebben we dit plan opgesteld. In het 
huidige plan wordt aangegeven hoe er gewerkt wordt bij Prinsen & Prinsessen.  

Uiteraard zijn er stukken in het beleidsplan opgenomen die aangeven hoe er moet worden gehandeld in 
bepaalde situaties. Dit zijn tevens de stukken die wat vaster staan dan andere stukken, omdat we bij die 
situaties een bepaalde werkwijze moeten volgen die het beste is voor het kind. 
Uiteraard is er in het pedagogisch beleid ook al aandacht besteed aan veiligheid en hygiëne, maar dit is 
een aanvulling op de daar genoemde punten 
Dit beleidsplan is samengesteld om de richtlijnen weer te geven hoe we op de groep de gezondheid en 
de veiligheid van de kinderen kunnen waarborgen. Het geheel uitsluiten van alle gevaren en risico’s die 
in dit beleid worden genoemd is nooit haalbaar. Echter door de richtlijnen die we hierin aangeven, 
proberen we de risico’s met grote gevolgen uit te sluiten.  We zullen de kinderen leren omgaan met de 
risico’s met kleine gevolgen. Uiteraard zullen we zo veel mogelijk maatregelen nemen om alle risico’s uit 
te sluiten.  
Bij eventuele grote aankopen of verbouwingen in de kinderopvang, zal er direct gecheckt worden of het 
huidige beleid nog voldoende is om ook daar de risico’s te beperken. Mocht dit niet het geval zijn, dan 
zullen we uiteraard tussentijds het beleid aanpassen.  

Procesbeschrijving 
Aanpassingen
Om tot een goed gezondheid- en veiligheidsplan te komen is het noodzakelijk dat dit plan een levend 
document is dat met enige regelmaat zal worden bekeken, beoordeeld en bijgewerkt. Het is hierbij 
belangrijk dat alle betrokken partijen op de hoogte zijn van dit plan en ook hun aandachtspunten, 
ervaringen en verbeter-voorstellen kunnen indienen. Het plan zal onder de volgende omstandigheden 
wijzigen: 

• Nieuwe aanschaffingen op de groep of buitenruimte waar de kinderen bij kunnen, 
• Veranderingen in de buurt van de kinderopvang, 
• Wijzigen in het gebouw waar de kinderopvang gevestigd is, 
• Veranderingen in beleid 
• Veranderingen in inzicht bij beroepskrachten en/of houder 

De pedagogisch medewerkers hebben het meeste zicht op de risico’s die er op de groep zich voordoen. 
Dit is dan ook de reden dat we hebben besloten het plan minimaal jaarlijks onder de aandacht te 
brengen in een vergadering met alle beroepskrachten waarbij wordt verzocht het door te lezen en 
eventuele wijzigingsvoorstellen aan te geven. De bovenstaande punten geven reden tot een tussentijdse 
aanpassing van de plannen.  

Indien een pedagogisch medewerker een wijziging heeft doorgegeven, zal dit worden beoordeeld en 
waar nodig worden aangepast in het plan. In de jaarlijkse vergadering zullen deze wijzigingen worden 
beoordeeld en eventueel aangescherpt.  

Verspreiding
Na een eventuele wijziging in het gezondheid en veiligheidsplan zal dit uiteraard op de website van 
Prinsen en Prinsessen worden gepubliceerd. Tevens zal het reeds bestaande document op de groep 
worden vervangen door het nieuwe exemplaar zodat beroepskrachten, stagiaires en ouders dit kunnen 
inzien. Voor de beroepskrachten en stagiaires zal het meest recente exemplaar worden gedeeld per mail 
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zodat ze het na kunnen lezen. Verder zullen nieuwe beroepskrachten bij ondertekening van het contract 
ook alle beleidsstukken ontvangen zodat ze deze kunnen nalezen. 

Voor ouders zal er jaarlijks in de nieuwsbrief worden aangegeven waar op de website alle 
beleidsplannen en protocollen te vinden zijn en tevens worden aangegeven dat ze in papieren vorm in te 
zien zijn op de groep. 
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Veiligheid 
Algemeen 
Het is van belang dat de kinderen een goede veilige omgeving hebben waar ze kunnen spelen, eten en 
slapen. Echter is de veiligheid van een kind onder te verdelen in de volgende punten: 
• Fysieke veiligheid 
• Sociale veiligheid 
Uiteraard zal er ook rekening moeten worden gehouden met de gezondheid van een kind, maar daar zal 
in het hoofdstuk “Gezondheid / Hygiëne” uitgebreid aandacht aan worden besteed. Ook zijn de risico’s in 
de verschillende ruimtes niet gelijk. Daarom hebben we de ruimtes benoemd in de onderliggende 
hoofdstukken om zo ook te kunnen refereren naar de kans dat een voorval zich voordoet. 

Fysieke veiligheid 
Als we het hebben over de fysieke veiligheid van een kind dan kunnen we die onderverdelen in 
risicogroepen: 
• Groot risico (we richten ons hierbij eigenlijk meer op de risico’s met grote gevolgen) 
• Klein risico  
• Uitgesloten 
Bij de grote risico’s proberen we een actieplan op te stellen waardoor we het betreffende risico zo klein 
mogelijk kunnen maken. Voor wat betreft de kleinere risico’s zullen we ons voornamelijk richten op het 
leren van de kinderen om op een juiste manier om te gaan met die risico’s. De situaties die zich kunnen 
voordoen waarbij de gevolgen ook direct groot zijn zijn: 
• Vallen van grote hoogte 
• Verstikking 
• Vergiftiging 
• Verbranding 
• Verdrinking 

Entree
De ruimte die we bedoelen met de entree van de kinderopvang is de ruimte tussen de voordeur van de 
kerk en de deur bij de verblijfsruimte. Voor wat betreft het eerste stuk (tot de tussendeur) hebben we te 
maken met een ruimte waar we als kinderdagverblijf niet veel over te zeggen hebben waardoor we ook 
niet zomaar alle maatregelen kunnen doorvoeren die we willen. Gelukkig is de verhuurder heel gewillig 
om mee te denken en te luisteren naar de risico’s die we ondervinden en de mogelijke maatregelen die 
we willen ondernemen. Kinderen blijven steeds zo kort mogelijk in dit eerste stuk en ALTIJD onder 
toezicht van een ouder of PM-er. 

Verder hebben we een aantal regels opgesteld waardoor veel van de risico’s verkleind worden.  
• Niet rennen in de kinderopvang 
• Bij nat weer rustig lopen in de gang 
• Schoenen altijd uit bij binnenkomst en beneden laten 
• Pantoffels aan als je naar boven gaat. 
• Geen speelgoed mee naar buiten of naar binnen nemen 
• Geen speelgoed meenemen naar het toilet 

Grote risico’s
Kind komt in contact met elektriciteit 
De kans dat dit in de entree gebeurt is door ons bekeken en we hebben daar momenteel geen redenen 
tot aanpassingen. 
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De stopcontacten die in de entreeruimte aanwezig zijn, zijn op een juiste hoogte aangebracht buiten het 
normale bereik van kinderen en zijn voorzien van kinderbeveiliging. 
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of medewerker 
De kans dat een kind de mogelijkheid heeft dit te doen is zeker aanwezig. Dit is de reden dat we binnen 
onze opvang de afspraak hebben, dat de tassen van ouders en medewerkers ten alle tijden op de gang 
worden bewaard. De tassen van de medewerkers zullen worden opgehangen aan de kapstok en de 
tassen van de kinderen zelf zullen aan de kapstok onder aan de trap worden geplaatst. Verder wordt er 
door de ouders en medewerkers op toegezien dat de tassen, indien mogelijk, worden afgesloten.  
Kind valt van trap 
Aangezien de groep boven is, moet men twee trappen op. Kans op vallen is altijd aanwezig, daarom 
blijven de tassen en maxi cosi’s beneden. Ouders hebben zo de handen vrij voor de kinderen. Aan de 
brede kant zit een leuning en er ligt stroeve vloerbedekking op de trappen.  

Kleine risico’s
De risico’s die we hierbij benoemd hebben zijn minder groot of de kans op ernstig letsel is minder groot. 
We geven dit bij de kinderen aan, zodat ze leren wat de risico’s zijn en hoe ze zich in bepaalde situaties 
moeten gedragen. 
Kind struikelt over een oneffenheid 
Om te voorkomen dat er te veel obstakels zijn in de entree, hebben we de regel dat de tassen van de 
medewerkers en kinderen aan de kapstok horen te hangen. Hierdoor ontstaat er een overzichtelijke 
situatie in het halletje van de kinderopvang. Ook voor de hal van de kerk hebben we aan de linkerzijde 
de dubbele kinderwagens staan en eventuele andere zaken zoals maxicosi’s en buggy’s.  
Doordat alles aan één zijde van de entree wordt geplaatst, ontstaat er een overzichtelijke situatie wat het 
risico op vallen al verkleint. Verder is dit ook van belang bij het creëren van een goede, degelijke 
vluchtroute. Mede daarom mag er niet gerend worden in de entree. 
Kind bezeert zich aan een oneffenheid 
Bij binnenkomst kijken de medewerkers of er nog spullen in de weg zijn komen te liggen. Voornamelijk 
bij de hal voor de kinderopvang is dit een mogelijkheid. 
Kind krijgt vinger tussen de deur 
De deur van de entree naar de kinderopvang en de deur naar de verblijfsruimte zijn voorzien van 
deurstrips. Deze worden met enige regelmaat nagekeken of ze nog voldoen. De andere deuren zijn altijd 
gesloten wanneer kinderen worden gebracht of gehaald. 
Kind valt door glas in de deur 
De deuren waar glas in zit, zijn voorzien van een beschermende folie waardoor de kans dat een kind er 
doorheen valt al veel kleiner is. Als dit toch nog gebeurt, zal het glas niet versplinteren waardoor 
kinderen zich niet ernstig kunnen bezeren.  
Kind botst of valt tegen de radiator 
Doordat we de kinderen inprenten dat ze niet mogen rennen in de entree zal de kans dat dit gebeurt 
heel klein zijn. Ook zullen de kinderen die nog maar net kunnen lopen aan de hand worden genomen. 
Kind struikelt door onvoldoende licht 
Elke morgen zal direct het licht aangedaan worden door de eerste leidster die aanwezig is. Deze zal de 
gehele dag blijven branden.  
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden 
Doordat er geen speelgoed mee mag worden genomen naar de entree of de hal zal dit risico al zeer 
klein zijn. Tevens zijn de lampen voorzien van een rooster waardoor dit risico nog verder afneemt. 
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond 
Doordat er geen speelgoed mag worden meegenomen naar de entree of hal zal er ook geen speelgoed 
komen te liggen van de kinderen. Tevens zal er elke keer dat de leister langsloopt worden gekeken of er 
geen gevaarlijke kleine voorwerpen liggen. Dit gebeurt minimaal 4 keer per dag.  
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Kind struikelt over kinderwagen 
Kinderwagens zullen altijd in de kerkgang worden geplaatst. Ook zullen ze allemaal aan de linkerzijde 
worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een overzichtelijke gang waardoor de mogelijkheid heel erg 
afneemt. 
Kind opent deur en valt trap af 
Bovenaan de tweede trap is een halletje gemaakt, zodat kinderen niet direct in de groep staan. De eerste 
deur wordt direct op slot gedaan, voordat men de tweede deur opent. Zo is er een veiligheidssluis. Dit 
slot zit op grote hoogte en er staat geen speelgoed voor, waar op geklommen kan worden. Uiteraard 
houden ouders en pm-ers hier goed zicht op. 
Hierdoor is ook bij het aanwezige toilet de veiligheid gewaarborgd.  
Kind probeert tussen de spijlen door te gaan op de begane grond 
Op de begane grond zijn de spijlen van de trap een risico aangezien kinderen kunnen proberen hier 
tussendoor te gaan. We zorgen dat de kinderen niet alleen bij de trap, of op de trap zijn zodat de pm-er 
(of ouder bij het halen en brengen) hier op kan letten. We hebben dit bij de pm-ers onder de aandacht 
gebracht zodat ze hier extra alert op zullen zijn. Ook leren we de kinderen dat de trap geen speeltoestel 
is en ze er niet bij of op kunnen spelen. 

Slaapruimte
Met de slaapruimte wordt de afgesloten ruimte bedoeld, aan de rechterzijde als je de kinderopvang 
binnenkomt. Deze ruimte is altijd afgesloten en het is niet de bedoeling dat hier gespeeld wordt. 
Ook hebben we een extra ruimte weten te creëren waar de kinderen kunnen liggen die gebaat zijn bij 
wat meer rust. Deze ruimte is de afgesloten ruimte aan de linkerzijde als je de kinderopvang binnenkomt. 
Het is heel belangrijk dat de regels die voor deze ruimte gelden worden nageleefd. Dit wordt ook 
duidelijk bij de kinderen aangegeven en we zullen ook uitleggen wat de risico’s zijn. Een paar van deze 
regels zijn: 
• Er mag niet gespeeld worden in de slaapruimte 
• Er mag geen speelgoed meegenomen worden naar de slaapruimte, behalve knuffels en spenen 
• Er mag niet gerend worden in de slaapruimte  

Grote risico’s
De volgende mogelijke risico’s hebben we in kaart gebracht en we hebben geconstateerd dat het risico 
hierop duidelijk aanwezig is en het mogelijke letsel dan groot is. De actieplannen zijn reeds bij de 
leidsters bekend vanuit eerdere inventarisaties, maar we vinden het belangrijk dat deze risico’s wel onder 
de aandacht blijven komen. 
Door warmtestuwing raakt het kind oververhit 
Met de medewerkers zijn er afspraken gemaakt over het niet gebruiken van dekbedden voor kinderen 
onder de twee jaar. Ook zullen de baby’s waarbij ouders wensen dat ze ingebakerd worden, alleen 
worden ingebakerd met een professionele inbaker-doek en pas na het ondertekenen van een verklaring 
door de ouders.  
Baby overlijdt aan wiegendood. 
We zullen alles er aan doen om dit te voorkomen, door ieder half uur te gaan checken bij kleine baby’s 
en de temperatuur in de gaten te houden. Indien het onverhoopt toch gebeurt, zal er worden gewerkt 
volgens het protocol wiegendood. 
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden. 
Door de standaardregels toe te passen hebben we dit risico voldoende afgedekt. 
Kind komt in contact met elektriciteit. 
De wandcontactdozen zijn op de juiste hoogte aangebracht en tevens kindvriendelijk afgewerkt met 
kinderbeveiliging. Ook is er met de plaatsing van de bedjes rekening gehouden dat er geen kinderen 
ongezien aan de wandcontactdozen kunnen komen. 
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Kleine risico’s
In de slaapruimte zijn ook een aantal kleinere risico’s die we zo veel mogelijk hebben proberen weg te 
nemen, door aanpassingen in werkwijze en andere aanpassingen. Indien deze situaties zich voordoen is 
het mogelijke letsel gelukkig klein. De volgende risico’s vallen hier onder: 
Kind komt onder de dekens of in de dekbedhoes of tegen de zijkant terecht 
Om dit te voorkomen hebben we de afspraak gemaakt dat de bedjes altijd kort worden opgemaakt. Ook 
zal er geen dekbed worden gebruikt voor kinderen onder de twee jaar. 
Kind raakt oververhit  
Om dit te voorkomen zijn er ventilatieroosters aangebracht in de slaapkamer waarmee een gezonde 
luchtstroom op gang komt. Voor de tweede afgesloten ruimte is de mechanische ventilatie aangebracht 
zodat er een constante toevoer van lucht wordt gerealiseerd.  
Kind klimt uit bed en valt. 
Om deze kans te verkleinen is het van belang dat er persoonlijke aandacht is voor het kind. Daarom 
hebben we de afspraak gemaakt dat elk kind apart naar bed wordt gebracht. Ook zal het hekje worden 
gesloten met de klip, zodat de kinderen het spijlen-hek niet zelf kunnen openen. 
Kind komt klem te zitten tussen de spijlen. 
De bedden voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor de bedjes op het kinderdagverblijf.  
Het kind komt klem te zitten tussen de opening van het bed en het dakje. 
Dakje controleren of dit goed afgesloten is. 
Het kind komt klem te zitten tussen het matras (of spijlen-hek) en de bed-ombouw. 
Het goed afsluiten van het bedje is hierbij van belang. Ook zal er gecontroleerd worden of er niks (lakens 
of dekens) tussen zit. 
Medewerker struikelt over speelgoed dat op de grond is gevallen. 
De standaard regel voor de slaapruimte zal dit al moeten voorkomen. Er mag geen speelgoed worden 
meegenomen naar de slaapruimte. Bij het naar bed brengen van de kinderen zal er ook goed worden 
gecontroleerd op speelgoed dat op de grond is gevallen. 
Medewerker stoot zich tegen bed omdat het donker is in de slaapkamer. 
De ruimte is nooit helemaal donker, omdat er gebruik gemaakt wordt van een gordijn. Hierdoor komt er 
altijd een beetje zonlicht naar binnen. Ook zal er altijd een licht worden aangedaan bij het naar bed 
brengen van de kinderen. Verder brandt het lampje van de nooduitgang altijd, dus het is nooit helemaal 
donker. 
Kind blijft met kleding aan knop van het bed hangen. 
Binnen de slaapkamer is de regel dat er niet gerend wordt, en de kinderen worden stuk voor stuk uit bed 
gehaald. Hierdoor zullen de kinderen niet vaak bij de knoppen komen. 
Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand van het bed. 
Elke maand wordt het bed grondig gecontroleerd op kale plekken en oneffenheden en zonodig 
bijgewerkt. 
Kind in onderste stapelbed stoot hoofd tegen het bovenste bed of tegen het dakje van bovenste bed. 
Bij nieuwe kinderen wordt altijd eerst duidelijk uitgelegd dat er niet gestaan of gesprongen mag worden 
in de bedjes. 
Kind valt uit bed doordat het de spijlen / zijwand of dakje zelf kan verwijderen. 
De bedjes zijn goedgekeurde bedjes voor gebruik in een kinderdagverblijf. Ook is het dakje geschroefd 
aan het bedje zelf en zijn de sluitingen van de openingen voorzien van een klip met drukknop. Hierdoor 
is het voor de kinderen niet mogelijk de bedjes zelf te openen. 
Kind struikelt over een oneffenheid. 
De standaard afspraak is dat er niet in de slaapruimte mag worden gespeeld. Ook zal er door de 
medewerkers worden gelet op eventueel losliggend speelgoed en dit zal dan direct worden opgeruimd. 
Dit gebeurt minimaal 4 keer per dag. 
Kind glijdt uit over een gladde vloer. 
Vloer schoonmaken gebeurt als de kinderen niet aanwezig zijn. 
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Kind krijgt zijn vingers tussen de deur. 
De deur van de slaapruimte is voorzien van een deurstrip. Deze wordt met enige regelmaat nagekeken of 
het nog voldoet en indien nodig vervangen. 
Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur onverwachts open doet. 
Deur gaat naar buiten toe open. 
Kind struikelt door onvoldoende licht. 
Binnen de slaapkamer is de regel dat er niet gerend wordt en de kinderen worden stuk voor stuk uit bed 
gehaald. Hierdoor zullen de kinderen niet alleen of zelfstandig in de slaapkamer aanwezig zijn. 
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond. 
Door gebruik van de standaard regels is dit voor de slaapruimte al praktisch uitgesloten. 
Kind wordt aan de handen opgetild en de elleboog uit de kom. 
Er is bij de medewerkers bekend gemaakt dat er geen kinderen aan de armen mogen worden opgetild. 
Alleen onder oksels en billen van een kind mag je een kind optillen. 

Leefruimte
Met de leefruimte bedoelen we de groepsruimte. In deze ruimte zullen de kinderen het grootste 
gedeelte van de dag verblijven. We hebben in de ruimte een paar hoeken gecreëerd die een specifiek 
doel hebben:  
• De verschoon-hoek (Hier staan de commode en afvalbakken en hebben we te maken met het 

verschonen van de kinderen. Het is daarom niet de bedoeling dat de kinderen hier spelen). 
• De tafel (Hier vinden de tafelmomenten plaats. Denk hierbij aan eten/drinken/knutselen en puzzelen) 
• Speelruimte (Dit is het overige gedeelte van de leefruimte. Deze speelruimte is ook weer 

onderverdeeld, zodat we de kinderen van alle leeftijdscategorieën een veilige plek kunnen bieden om 
te spelen. 

Omdat de kinderen het grootste gedeelte van de dag in deze ruimte verblijven, is het van het grootste 
belang dat de regels die in deze ruimte gelden, goed worden nageleefd. Hier zal dan ook door de 
medewerkers op worden toegezien. Ook wordt aan de kinderen uitgelegd waarom bepaalde regels er 
zijn. Het is opgevallen dat de meeste risico’s ontstaan, wanneer de ruimte niet netjes is opgeruimd. Dit is 
de reden dat we gedurende de dag een aantal momenten hebben dat er een opruim-moment is. Dit 
betekent voor de kinderen dat er gezamenlijk wordt opgeruimd en alles weer netjes terug in de bakken 
wordt gedaan. De standaard regels voor de leefruimte zijn: 
• Er wordt binnen niet gerend. 
• Rondom baby’s zijn we rustig 
• Er wordt niet gegooid met speelgoed 
• Minimaal 2 keer per dag een opruim-moment inplannen 
• Schoonmaken (en ook stofzuigen/dweilen) gebeurt als de kinderen niet aanwezig zijn in de leefruimte. 

Grote risico’s
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden. 
De standaard afspraken zijn hierbij genoeg gebleken. Ook zit er een rooster in de lampen voor extra 
veiligheid. 
Kind komt in contact met elektriciteit. 
In de leefruimte zijn er verschillende mogelijkheden dat dit kan gebeuren. Daarom hebben we alle 
elektrische apparaten op een goede (onbereikbaar voor kinderen) hoogte neergezet. Ook zijn alle 
stopcontacten op een goede hoogte geplaatst en voorzien van kinderbeveiliging. 
Kind drinkt schoonmaakmiddel. 
Alle schoonmaakmiddelen zullen in een hoog kastje in de keuken worden gezet. 
Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster. 
Tassen van de ouders en van de leidsters worden beneden hoog opgehangen. Ook zal er op gelet 
worden dat deze indien mogelijk zijn afgesloten. Tevens zijn er geen rokende leidsters aanwezig en mits 
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dit toch voor gaat komen, zal er worden verzocht geen sigaretten achter te laten in de tassen die bij de 
opvang blijven. Medicijnen worden altijd uit de tassen gehaald en in de betreffende bakjes van de 
kinderen gestopt op een hoogte waar de kinderen niet bij kunnen of met naam in de koelkast gezet. 
Baby valt uit de box. 
Als een baby in de box wordt neergelegd zal er door de medewerker extra worden gecontroleerd of het 
hekje goed is afgesloten met de klip.  
Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan. 
Om dit risico te verkleinen hebben we een aantal maatregelen getroffen. In eerste instantie zullen er 
geen kinderen meer in de box worden gelegd die kunnen klimmen. Ook zal er op gelet worden dat er 
geen groot en stevig speelgoed in de box wordt gelegd, dat de kinderen eventueel zouden kunnen 
gebruiken als opstapje. 
Kind valt uit de kinderstoel. 
Bij het plaatsen van het kind in de kinderstoel zal er extra gelet worden dat de kinderen een riempje om 
hebben. 
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond. 
Bij het kinderdagverblijf hebben we speciaal voor de grotere kinderen speelgoed, waar we bewust aan 
tafel mee spelen. Dit vermindert de kans dat een kind het opraapt en in de mond doet. Ook zal er bij het 
pakken van het speelgoed uit de bakken eerst goed gekeken worden of er speelgoed beschadigd of 
kapot is. Indien dit zo is, zal het speelgoed buiten gebruik worden neergelegd waarna er gekeken wordt 
of het gerepareerd kan worden of dat het weggegooid wordt. 
Speen-gedeelte wordt van fopspeen afgebeten en kind krijgt dit achter in de keel. 
Spenen worden door de ouders ’s avonds meegenomen naar huis. Indien er door een medewerker 
wordt opgemerkt dat een speen kapot gaat, wordt deze direct weggegooid en wordt dit gemeld aan de 
ouders. 
Thee of koffie van de leidster komt over kind heen. 
Bij het thee- of koffiedrinken zal er door de medewerker extra op gelet worden, dat de thee of koffie ten 
alle tijden wordt geplaatst buiten het bereik van kinderen. Ook wordt er nooit thee of koffie gedronken 
als er kinderen op schoot zitten (of willen). 
Kind stikt in stukje eten. 
Kleine kinderen krijgen altijd zachte stukjes fruit. Ook zal het eten altijd gekoppeld worden aan een tafel-
moment waardoor de medewerkers de kinderen goed in de gaten kunnen houden. 

Kleine risico’s
Kind struikelt over een oneffenheid. 
De algemene afspraken zijn hier voldoende gebleken om de kans hierop voldoende terug te dringen. 
Uiteraard blijven we de regels bij de kinderen herhalen en blijven we de kinderen ook uitleggen waarom 
sommige regels er zijn. 
Kind stoot zich tegen meubilair. 
Eigenlijk valt dit onder het zelfde kopje als “Kind struikelt over een oneffenheid”. 
Kind valt tijdens het in- of uit de kinderstoel klimmen. 
De regels voor het in- en uitklimmen zijn voor de kinderen heel duidelijk. Er is afgesproken met de 
kinderen dat ze alleen onder begeleiding uit de kinderstoeltjes op de bank mogen klimmen. Aangezien 
er over het algemeen twee medewerkers aanwezig zijn tijdens het tafelmoment, zal er ook naast het in- 
en uithelpen van kinderen een medewerker beschikbaar zijn om hierop te letten. 
Kind of leidster struikelt over speelgoed. 
Het opruimen van speelgoed wordt al in de algemene regels genoemd 
Kinderen botsen tegen elkaar. 
Ook het niet rennen wordt in de algemene regels genoemd. Uiteraard is het dan nog steeds mogelijk dat 
de kinderen tegen elkaar botsen, maar hierbij is het letsel gelukkig te overzien. 
Kind botst tegen object. 
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Hierbij is eveneens het aangeven van de algemene regels bij de kinderen voldoende gebleken. 
Kind glijdt uit over een gladde vloer. 
De reden dat de vloer glad wordt is over het algemeen het dweilen. Hierover hebben we met de 
medewerkers duidelijke regels gemaakt dat dit alleen gebeurt als de kinderen er niet zijn. Ook het niet 
rennen op de groep helpt hier uiteraard bij. 
Kind krijgt vingers tussen de deur. 
De deurstrips die op de groep hangen, worden elk kwartaal kritisch nagekeken en indien nodig 
vervangen. 
Kind botst tegen de deur doordat iemand anders de deur opendoet. 
Om dit risico te verkleinen wordt er op gelet dat de kinderen niet in de buurt van de deur spelen. 
Uiteraard wordt er ook altijd aan alle betrokkenen aangegeven dat het opendoen van de deur rustig 
moet gebeuren, omdat het wel voor kan komen dat er een kind achter zit. 
Kind valt uit open raam. 
Er zijn hoge dakramen, waar de kinderen niet bij kunnen komen. 
De deur naar het terrasje is in principe dicht. Wanneer deze open is, om eventueel een baby in een 
wipper eten te geven, zal er ten alle tijde een pm-er bij aanwezig zijn. Ook zit hier een hek omheen die 
afgesloten is. 
Kind botst of valt tegen radiator. 
De radiatoren op de groep zijn allemaal netjes weggewerkt met een omkasting. 
Kind botst tegen de airco 
De airco zal in de periodes dat de warmte in de ruimte minder goed gereguleerd kan worden een vaste 
plek in de ruimte krijgen die zo veel mogelijk zal worden afgeschermd door bestaande meubels. Ook zal 
de airco niet in de buurt van de speelhoek worden geplaatst. Verder zal er in deze periode extra worden 
gelet dat de kinderen niet in de buurt van de airco komen. 
Kind struikelt door onvoldoende licht. 
De lampen op de groep worden altijd aan het begin van de dag aangedaan en eigenlijk branden deze 
de gehele dag. Indien de lampen toch uit worden gedaan, zal er in de winterperiode extra op gelet 
worden dat de lampen weer op tijd worden aangedaan. 
Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich. 
Elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen neerzetten en tevens opletten dat de snoeren van 
deze apparaten voldoende zijn weggewerkt, of niet binnen bereik van kinderen zijn. 
Kind krijgt splinter in vinger. 
De houten meubels worden elk half jaar kritisch door de medewerkers nagekeken. Indien er kale plekken 
op de meubels zichtbaar zijn, zal dit worden aangegeven en zal dit binnen twee weken worden 
bijgewerkt. Indien mogelijk zal het meubelstuk buiten gebruik worden gesteld voor die periode. 
Kind komt klem te zitten tussen spijlen van de box. 
De box voldoet aan de eisen die eraan gesteld zijn. (ivm maximale spijl-breedte). 
Kind stoot zich aan de onderkant van de box. 
Bij de kinderen is er duidelijk aangegeven dat er onder de box rustig wordt gespeeld. 
Kind valt met kinderstoel en al om, doordat het kind zich afzet tegen de tafel. 
De ene kinderstoel wordt altijd extra in de gaten gaten gehouden door er een leister direct naast te 
zetten. Ook wordt deze zo geplaatst, dat het kind de tafel niet kan raken. 
Decorstuk valt op kind. 
Decoratie is voor kinderen een interessant stuk speelgoed. Uiteraard is dit niet als speelgoed bedoeld, 
daarom hebben we de decoratie buiten het bereik van kinderen geplaatst. De decorstukken die wat 
lager staan zijn alleen voor de wat oudere kinderen te bereiken. Ook hebben we er op gelet dat de 
decorstukken niet van glas zijn. 
Kind verwondt zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed. 
Het speelgoed wordt op meerdere momenten gecontroleerd. Elk kwartaal wordt het speelgoed aan een 
grondige controle onderworpen of het speelgoed niet kapot is of kale plekken heeft. Ook zal er elke keer 
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als er speelgoed uit de vakkenkast wordt gehaald, vluchtig gekeken worden of er nog zichtbare 
mankementen aan het speelgoed zitten. Tevens wordt het speelgoed tijdens het wekelijkse schoonmaak- 
en wisselmoment gecontroleerd op gebreken. Indien op één van deze momenten naar voren komt dat 
het speelgoed niet meer voldoet, dan zal het direct buiten gebruik worden gesteld. 
Kind brandt zich aan warmwaterkraan. 
In de buurt van het keukenblokje wordt in principe niet gespeeld. Dit is ook bij de kinderen bekend. 
Uiteraard zal er ook geen speelgoed staan waarmee de kinderen bij de kraan kunnen komen. 

Buitenruimte
Bij de buitenruimte hebben we het over de afgesloten ruimte aan de voorkant van de kinderopvang en 
de speciaal ingerichte ruimte op het dakterras aan de achterzijde van het gebouw.  
Afgesloten ruimte aan de voorzijde van het gebouw 
Binnen de afgesloten ruimte aan de voorzijde staat een speeltoestel waar de kinderen gebruik van 
kunnen maken. Bij het uitzoeken van dit speeltoestel hebben we heel goed gekeken naar de eisen die 
worden gesteld aan de veiligheid van het toestel. Zo hebben we er voor gekozen dat het toestel niet te 
hoog is en hebben we de ondergrond voorzien van materiaal dat geschikt is voor een val van 2,5 meter.  
Natuurlijk kunnen er zich altijd ongevallen voordoen, maar door te kiezen voor dit toestel hebben we de 
kans dat er zich iets voordoet, niet onnodig groot gemaakt. Ook geldt er voor de buitenruimte dat een 
opgeruimde ruimte overzichtelijk is en er over het algemeen minder ongelukken voorkomen. Ook is er 
met de leidsters afgesproken dat de kinderen alleen onder begeleiding op het speeltoestel mogen. Dit 
betekent ook dat als er toch iets gebeurt, er snel iemand in de buurt is.  
Ook wordt het speeltoestel met enige regelmaat nagekeken of er kale plekken zijn ontstaan. Tevens is het 
speeltoestel afgelopen jaar helemaal gecontroleerd op kale plekken en zijn deze direct volledig 
bijgewerkt. 
Om de risico’s in de buitenruimte binnen de perken te houden, hebben we ook hier een aantal regels 
ingesteld die we samen met de kinderen bespreken: 
• Op het speeltoestel wordt niet gerend/gestoeid/geduwd 
• Er wordt niet gelopen op de glijbaan 
• Als er kleine kinderen bij zijn, moet er in hun buurt rustig gespeeld worden 
• Er worden geen materialen mee genomen op de glijbaan 
Ruimte op het dakterras 
De ruimte op het dakterras is speciaal ingericht voor de kleinste kinderen. Bij de kinderen onder een jaar 
is het belangrijk dat ze in een veilige en schone ruimte kunnen spelen en genieten van het buiten spelen. 
We hebben daarom op het dakterras kunstgras geplaatst waardoor een schone en veilige ondergrond is 
voor de kinderen. Hiernaast hebben we onder het bestaande hekwerk een afdichting gemaakt zodat 
deze ruimte nu veilig gebruikt kan worden. Uiteraard zal er altijd toezicht aanwezig zijn en zullen er een 
paar speeltoestellen aanwezig zijn.  
Om de risico’s op het dakterras te verkleinen hebben we de volgende regels opgesteld voor het gebruik 
van het dakterras.  
• Deze ruimte is alleen bedoeld voor de kinderen onder 1 jaar. 
• Altijd minimaal 1 pm-er die toezicht houdt 
• Er zijn beperkte speeltoestellen ivm beperkte ruimte 

De onderstaande risico’s zullen niet altijd op beide buitenruimtes van toepassing zijn.  

Grote risico’s
Kind valt van speeltoestel. 
Bij het gebruik van het speeltoestel is er altijd een medewerker in buurt om te zorgen dat het goed gaat. 
Ook is er een afspraak dat er met regen niet op het speeltoestel wordt geklommen.  
Kind rent al spelend de straat op. 
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De medewerker zal er extra op moeten toezien dat het hek goed is afgesloten als alle kinderen op de 
speelplaats zijn.  
Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op. 
Bij het buiten spelen zal er altijd een medewerker aanwezig zijn die goed oplet of de kinderen niet met 
het hek spelen. Deze medewerker zal er ook goed op moeten toezien dat het hek goed is afgesloten. 
Daarnaast is het hek voor kinderen zeer moeilijk te openen door de verticale, moeilijk hanteerbare 
handgreep. 
Kind klimt op omheining en valt. 
Het hek is dermate hoog dat zelfs met een verhoging de kinderen niet op het hek kunnen klimmen. Wel 
hebben we het speeltoestel en de zandbak zo gepositioneerd dat de kinderen deze niet kunnen 
gebruiken als opstap mogelijkheid. Uiteraard zal er in dit kader extra goed op worden gelet dat de 
kinderen niet op de fietsjes en dergelijke klimmen. 
Kind bezeert zich aan zwerfvuil. 
De zandbak zal elke ochtend na het spelen goed worden afgesloten om te zorgen dat er geen 
ongewenst zwerfvuil in terecht kan komen. Ook zal er elke morgen al vluchtig gekeken worden of er geen 
zwerfvuil in de buitenruimte te zien is. Uiteraard zal deze controle bij het naar buiten gaan nog een keer 
zorgvuldig gebeuren om te zorgen dat de kinderen zich hier niet aan kunnen bezeren. 
Kind komt beknelt te zitten in de omheining  
Zowel de omheining boven als beneden hebben we dermate aangepast dat ernstige beknelling is 
uitgesloten. Tevens is de hekwerk boven voorzien van een extra afdichting. 

Kleine risico’s
Kind glijdt uit over een natte plek. 
Met nat weer zal er door de medewerkers worden aangegeven dat er extra rustig moet worden gespeeld 
omdat het nat is. Er zal daarom niet worden gegleden van het speeltoestel en met de loopfietsen gefietst. 
Kind botst tegen een fiets. 
Om de buitenruimte zo overzichtelijk mogelijk te houden is het belangrijk dat er geen overvloed aan 
speeltoestellen aanwezig is in de buitenruimte. Dit betekent dat er dus niet te veel fietsjes, auto’s en 
andere speeltoestellen moet worden gepakt uit de berging. 
Kind wordt omver gelopen. 
De standaard afspraak is dat er in de buurt van kleine kinderen niet te wild mag worden gedaan. 
Kind blijft met koordje van capuchon hangen. 
Om te zorgen dat het letsel te beperken bij dit soort risico’s, is het belangrijk dat de kinderen leren om 
rustig te lopen in de buurt van het speeltoestel. Lange koordjes worden verwijderd of stevig gestrikt. 
Kind verwondt zich aan scherpe rand van het speeltoestel. 
Het speeltoestel voldoet aan de eisen die eraan gesteld zijn. Ook zal het speeltoestel regelmatig worden 
gecontroleerd op kale plekken of oneffenheden, en zonodig bijgewerkt zoals afgelopen jaar grondig is 
gebeurd. 
Kind krijgt splinter in hand. 
Eens per half jaar worden het speeltoestel en de zandbak gecontroleerd op kale plekken en zonodig bij 
geschuurd en behandeld. 
Kind botst tegen een speeltoestel, obstakel of ander kind. 
Ook hierbij is het van belang dat er niet te veel speelgoed aanwezig is en dat het daardoor 
onoverzichtelijk wordt voor de kinderen. Het rustig spelen is uiteraard heel belangrijk om dit te 
voorkomen. 
Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak. 
Om te voorkomen dat er überhaupt zwerfvuil in de zandbak komt, wordt de zandbak na het spelen altijd 
afgedekt. Ook het dakje zorgt er voor dat heel er niet zo makkelijk zwerfvuil in terecht komt. Voor het 
spelen zal er door de medewerker altijd gecontroleerd worden of er toch niet toevallig zwerfvuil in de 
zandbak terecht is gekomen. 
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Kind bezeert zich aan omheining. 
Eens per half jaar zal de omheining worden gecontroleerd of deze nog voldoet. Als dit niet het geval is, 
zal het vervangen of gerepareerd worden. 
Kind verbrandt zich in de zon. 
Vooral in de zomerperiode is het van belang dat er goed gesmeerd wordt met zonnebrand. Dit wordt 
thuis al gedaan voordat het kind arriveert op de opvang. Indien nodig, herhalen wij dit later op de 
ochtend. Ook zal er bij een zonnige periode extra schaduw worden gecreëerd indien dit nodig is. 
Wanneer met water wordt gespeeld, zal dit altijd in de schaduw gebeuren. 

Sanitair kinderen
Het sanitair van de kinderen bestaat voornamelijk uit het toilet op de gang en de commode in de 
leefruimte. Omdat het toilet van de kinderen is aangepast aan de kinderen, maar ook gebruikt kan 
worden door de leidsters, hebben we geen risico’s omschreven voor sanitair volwassenen. 
Uiteraard zijn er naast de reguliere risico’s bij het sanitair ook heel veel risico’s op het gebied van 
hygiëne, deze zullen staan in het hoofdstuk gezondheid. Voor de risico’s in deze categorie zijn er 
eveneens regels waar de medewerkers zich bewust van moeten zijn. Deze regels zijn: 
• Kinderen mogen alleen naar het toilet als een medewerker dit in de gaten houdt: 

• Hoe lang is een kind weg 
• Is het kind alleen op het toilet en niet ergens anders mee bezig 
• Neemt het geen speelgoed of andere kleine voorwerpen mee 

• Het schoonmaken van de toilet ruimte gebeurt alleen als de kinderen niet aanwezig zijn, of op bed 
liggen. Bij zichtbare verontreiniging zal dit eerder moeten gebeuren, waarbij er extra gelet wordt op de 
veiligheid van de kinderen. 

Grote risico’s
Kind glijdt uit over een gladde vloer 
De algemene regel zou er voor moeten zorgen dat er geen natte (gladde) vloeren zijn als de kinderen 
aanwezig zijn. Echter zal er bij zichtbare verontreiniging wel direct schoongemaakt worden, waardoor dit 
toch het geval zal zijn. Indien er dus is schoongemaakt, omdat het toilet zichtbaar verontreinigd was, zal 
een medewerker de eerste keer met de kinderen meelopen tot aan het toilet. Hier zal duidelijk uitgelegd 
worden dat de vloer glad is, omdat hij nat is zodat de kinderen er rekening mee kunnen houden 
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond 
Er wordt extra op gelet dat de kinderen geen kleine voorwerpen meenemen naar het toilet of de 
commode. Ook zal er bij het reinigen van het toilet of de commode extra op gelet worden dat er geen 
kleine voorwerpen liggen. 
Kind heeft toegang tot lotions, alcohol of schoonmaak-artikelen 
Deze artikelen zijn hoog opgeborgen, zodat de kinderen er niet bij kunnen komen. Tijdens het 
verschonen zal de medewerker bezig zijn met het kind, zodat deze zal voorkomen dat het kind de 
betreffende artikelen pakt. 

Kleine risico’s
Kind draait zich van de aankleed-tafel af. 
De kinderen die worden verschoond op de commode, zullen nooit alleen achtergelaten worden.  
Kind valt van het trapje van de aankleed-tafel 
De kinderen zullen worden gestimuleerd om achteruit het trappetje af te klimmen. 
Kind snuffelt in afvalbakje 
Kinderen mogen niet alleen bij de prullenbak komen en in de prullenbak bij de wc worden alleen lege 
wc-rollen gestopt. 

Keuken
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Er is een keukenblokje in de groepsruimte met hoge kastjes. Hierin staan alle items die risico kunnen 
opleveren. We leren de kinderen dat dit geen speelplek is. Alles staat buiten bereik van de kinderen.  
In de lage kastjes worden alleen niet-risico-volle artikelen geplaatst, zoals handdoeken, theedoeken en 
afwasbak. Tevens zullen alle kastjes en laatjes en ook de koelkast worden voorzien van beveiliging zodat 
een kind deze niet per ongeluk kan openen. 

Omgeving
Met de omgeving worden alle plekken bedoeld waar we met de kinderen naar toe kunnen gaan, indien 
er niet op de afgesloten speelplaats wordt gespeeld. Voor de kinderen is het goed als er niet alleen op 
de afgesloten speelplaats wordt gespeeld, maar dat het kind ook kan ontdekken en leren hoe het buiten 
die bescherming is. Uiteraard zijn we ons er volledig van bewust dat we op deze situatie beperkte 
invloed kunnen uitoefenen, echter hebben we gemerkt dat we met goede regels deze uitstapjes prima 
kunnen doen. De regels zijn: 
• Altijd de kinderwagen vasthouden. 
• Als een kind niet goed kan lopen mag deze in de buggy/kinderwagen. 
• De medewerker moet goed in de omgeving kijken naar mogelijke gevaarlijke obstakels of objecten. 
• Als er door de kinderen gespeeld mag worden, zal dit altijd klein en rustig gebeuren. 
• Spelen op overzichtelijke plekken/speelterreinen. 

Grote risico’s
Kind valt van de trap 
Om dit te voorkomen, hebben we de afspraak dat we werken met een stagiaire. Zo kan een persoon 
boven blijven, een beneden en een de kinderen begeleiden op de trap. Wanneer er geen stagiaire is, 
werken we samen met collega’s van beneden. Dit gaat uiteraard in overleg. 
Kind rent de weg op als het wordt opgehaald 
De regel is ten alle tijden dat de kinderen de wagen vast moeten houden. Ook zorgen de medewerkers 
er altijd voor dat het ophalen en een uitstapje buiten de deur niet samen vallen. 
Kind raakt betrokken bij een ongeval bij een uitstapje buiten de deur 
De regels omtrent het vasthouden van de wagen en het opletten voor mogelijke gevaarlijke obstakels 
zijn tot op heden voldoende gebleken. 
Kind rent al spelend de straat op 
De speelplekken zullen altijd zo uitgekozen worden dat het eigenlijk niet kan gebeuren dat een kind zo 
ineens de weg op rent. 

Kleine risico’s
Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s 
Het oversteken tussen geparkeerde auto’s zullen we zo veel mogelijk vermijden, aangezien het een 
onnodig risico met zich meebrengt. De kinderen zullen ook altijd bij de medewerkers in de buurt blijven 
en moeten de wagens vasthouden. 
Kind bezeert zich aan de omheining 
De omheining van de opvang zelf controleren we eens per kwartaal, maar in de omgeving kunnen we dat 
niet doen. Wel zullen we de kinderen blijven waarschuwen, als we gevaarlijke stukken zien aan een 
omheining. 
Kind struikelt over een oneffenheid 
Kinderen moeten altijd de kinderwagen vasthouden tijdens een uitstapje in de omgeving, maar in een 
speelplaats kunnen ze wel heerlijk even spelen. Hier zou eventueel iets kunnen gebeuren, maar de 
medewerkers waarschuwen altijd dat ze in ieder geval rustig moeten spelen. Ook controleren de 
medewerkers de speeltuin eerst of geen zwerfvuil ligt waar de kinderen over kunnen vallen of zich aan 
kunnen bezeren. Mocht dit er liggen, dan zal dit eerst worden opgeruimd. 
Kind glijdt uit over een natte plek 
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Bij nat weer zullen we niet direct naar buiten in de omgeving gaan. Maar mochten we toch naar buiten 
gaan, laten we de kinderen altijd rustig spelen. 
Kind bezeert zich aan zwerfvuil 
Als we in een speelplaats zitten waarschuwen we de kinderen altijd dat ze niks mogen oprapen. Mochten 
ze dit toch doen zijn we altijd in de buurt van de opvang. 

Sociale Veiligheid 
De kinderen die op de opvang komen zijn in de leeftijd 0 - 4 jaar. Aangezien de kinderen in deze fase 
heel veel leren en erg nieuwsgierig zijn, is het bieden van sociale veiligheid voor deze groep kinderen 
van groot belang. Het is goed de kinderen te laten ontdekken en spelen, echter zijn er ook een aantal 
risico’s die deze sociale veiligheid schade toe brengen. De volgende risico’s zijn hierbij gedefinieerd: 
• Grensoverschrijdend gedrag  

• Vermoeden kindermishandeling 
• Grensoverschrijdend gedrag psychisch 
• Grensoverschrijdend gedrag Seksueel  

Ook is het bij een calamiteit van het grootste belang dat de sociale veiligheid voor de kinderen zo snel 
mogelijk hersteld wordt. Omdat er met een calamiteit ook altijd sprake is van een schrikreactie, is er een 
achterwacht regeling op de groep in deze situaties. Ook deze achterwacht regeling zal hier nader 
worden toegelicht. 
Voor het adequaat kunnen handelen in geval van een calamiteit is het zeer belangrijk dat de 
medewerkers een juiste cursus hebben gedaan en over de juiste certificaten beschikken. Onder het 
kopje kennis en kunde geven we richtlijnen, hoe dit is ondervangen. 

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag heeft een hele grote impact op de sociale veiligheid die een kind voelt. 
Daarom is het van het grootste belang, dat het risico op dit gedrag zo veel mogelijk wordt beperkt. Het 
betreft hier niet alleen het grensoverschrijdende gedrag van de beroepskracht, maar ook: 
• Beroepskrachten in opleiding  
• Stagiaires 
• Overige aanwezige volwassenen 
• Kinderen onderling 
Dit gedrag is op te delen in seksuele, fysieke en psychische grensoverschrijdingen. Ook pestgedrag 
tussen kinderen kan hier een onderdeel van uitmaken. 
Bij Prinsen & Prinsessen is het een heel belangrijk thema, omdat wij het veilig laten opgroeien van een 
kind zo hoog op het prioriteitenlijstje hebben staan. We doen er dan ook alles aan om dit uit te dragen. 
We hebben daarom de volgende maatregelen genomen om dit gedrag met elkaar te voorkomen. 
• De lijnen tussen collega’s hebben we bewust heel erg kort gehouden, zodat er bij de medewerkers een 

zeer open sfeer is gecreëerd waarbij de collega’s elkaar onderling durven aan te spreken. 
• In het pedagogisch beleid hebben we opgenomen dat we het heel erg belangrijk vinden dat de 

kinderen gezonde normen en waarden leren. Ook gedrag naar elkaar hoort hier bij. Indien er 
vraagtekens gezet worden bij hoe het kind op sommige situaties reageert, zal dit altijd in teamverband 
besproken worden. 

• Daarnaast is het voor de iets oudere kinderen van belang dat ze deze normen en waarden ook uitleven 
en dus ook aangeven als ze iets niet fijn vinden.  

• Alle medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag en zijn ingeschreven in het register 
kinderopvang en zijn gekoppeld aan onze organisatie. 

• Het vierogen principe is bekend bij de medewerkers en daar werken we mee. 
• Indien er een vermoeden is van grensoverschrijdend gedrag, zal het protocol Kindermishandeling 

worden gevolgd. 
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Vierogen principe
In de kinderopvang is het vanaf 1 juli 2013 verplicht dat een kinderdagverblijf het zogenaamde vierogen 
principe heeft gewaarborgd in de procedures op de groep. Kort samengevat betekent dit dat een 
volwassene elk moment moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht. Dit principe 
vormt een heel belangrijk onderdeel in het beperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag. 
Het gebouw waarin Prinsen & Prinsessen gehuisvest is, is een kerkelijk gebouw, waardoor de 
mogelijkheid er is dat er continu mensen in het gebouw aanwezig zijn.
Ook hebben we als één van de beroepskrachten boven met pauze is, altijd de babyfoon aan zodat deze 
beroepskracht kan meeluisteren. We hebben dit met de GGD besproken en hebben daarna de 
oudercommissie om advies gevraagd. Deze hebben de procedure die wij hebben voorgesteld omtrent 
het vierogen principe besproken en akkoord bevonden.  

Achterwacht regeling
De achterwacht regeling is er speciaal voor bedoeld dat er altijd iemand in geval van een calamiteit 
binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kan zijn. Uiteraard zal er in eerste instantie teruggevallen 
kunnen worden op één van de twee medewerkers die aanwezig zijn. Maar ook dan is het van belang dat 
er iemand beschikbaar is die kan inspringen. Ook als een medewerker alleen op de groep staat is het van 
belang dat er ten alle tijden een achterwacht aanwezig is. 
De achterwacht is voor elke dag een ander persoon, aangezien we hier voornamelijk willen bouwen op 
de kennis en kunde van de medewerkers die al op de groep staan. Dit betekent dus inhoudelijk dat de 
achterwacht in veel gevallen de collega betreft die op dat moment niet op de groep aanwezig is.  
Hierbij wordt ook rekening gehouden met persoonlijke situatie en privé afspraken van de afwezige 
personen. Aangezien de lijnen in de groep dermate kort zijn is er in alle gevallen sprake van dat de 
collega op de groep weet of iemand kan optreden als achterwacht. De enige die vanwege reistijd is 
uitgesloten van de functie als achterwacht is Chantal.  
De andere personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

• Jehizkia de Hoop (06 16 14 15 15) op de maandag, woensdag & vrijdag 
• Liesbeth van Tol () op de dinsdag 
• Marion Luhrman (06 30 08 01 69) op de maandag & donderdag 

Kennis en Kunde
Om adequaat te kunnen handelen in het geval van een calamiteit, is het noodzakelijk dat er tijdens de 
openingstijden genoeg kennis en kunde aanwezig is om op een juiste manier te handelen. Deze kennis 
en kunde hebben we vertaald naar het hebben van een geregistreerd kinder-EHBO en BHV certificaat. 
Alle medewerkers op de locatie zullen beschikken over een geldig geregistreerd kinder-EHBO certificaat. 
Dit zal er dus in voorzien dat gedurende de gehele dag adequate kennis aanwezig is hoe er gehandeld 
moet worden in het geval een kind EHBO nodig heeft.  
Ook de adequate kennis die men beschikt als iemand een BHV certificaat heeft, zal elke dag aanwezig 
zijn op de groep, aangezien alle medewerkers in loondienst een BHV certificaat hebben.  
Deze twee certificaten zullen elk jaar middels een herhalingscursus actueel gehouden worden.  
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Gezondheid / Hygiëne 
Algemeen 
Om de gezondheid en hygiëne te kunnen waarborgen voor de kinderen op de groep is het van belang 
dat er een aantal standaard normen worden neergezet. Deze normen zijn bedoeld om aan te geven wat 
normaal gesproken al op de groep zou gebeuren. Hierdoor kunnen we in de onderliggende 
subonderwerpen refereren naar wat al de reguliere normen zijn. Ook zal er hier worden ingegaan op het 
schoonmaakrooster dat op de groep aanwezig is. 

Genomen maatregelen voor het Coronavirus
Sinds begin maart 2020 is Nederland in de ban geweest van de Covid-19 (Corona) pandemie. Hierdoor 
zijn wij genoodzaakt geweest om een aantal aanpassingen door te voeren in de standaard 
gebeurtenissen op de dag. We richten ons voornamelijk op 2 aspecten waar de overdrachtskans van de 
ziekte het grootst is. 

Ziekte bij kinderen en medewerkers
Omdat het RIVM heeft geadviseerd om bij lichtere ziekteverschijnselen een kind en PM-er al aan te 
merken als ziek, zijn wij genoodzaakt dit eveneens door te voeren in ons beleid. Deze lichtere 
ziektenormen zullen worden overgenomen vanuit het advies van de RIVM en eveneens opgeheven 
worden als deze adviezen niet meer geldig zijn. Deze normen zijn: 

• Verkoudheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, Niezen, keelpijn, lichte hoest) 
• Verhoging tot 38 graden Celsius 
• Gezinslid heeft klachten met koorts (vanaf 38 graden Celsius) en/of benauwdheid 

Indien een kind of PM-er aan de hand van deze criteria aangemerkt moet worden als ziek, zullen zij niet 
op de groep mogen komen. 

Halen en brengen
Tevens voelen wij ons genoodzaakt een aantal maatregelen te nemen om de overdrachtskans te 
verkleinen tijdens de haal en breng-tijden van de kinderen.  

• Bij binnenkomst in het eerste halletje staat een desinfectie pompje waarbij de ouders en grotere 
kinderen hun handen kunnen desinfecteren 

• Hierna moeten de ouders het schuifje “Ouders Prinsen & Prinsessen” naar links schuiven (maximaal 
2) waardoor iedereen kan zien hoeveel ouders er al op de groep zijn. Indien beide schuifjes naar 
links staan zullen de ouders moeten wachten in de hal.  

• Bij het brengen op de groep zelf kunnen de ouders hun kind op de mat neerzetten of in de box 
waarna ze, na een kort afscheid, naar hun werk kunnen gaan. Overdrachten zullen zo veel mogelijk 
via de app worden gedaan. Wanneer de ouders vertrokken zijn zullen de PM-ers direct naar de 
kinderen gaan om ze op hun gemak te laten voelen. 

• Als de ouders weer vertrekken zullen ze het schuifje weer naar rechts moeten schuiven om ruimte te 
maken voor de volgende ouders.  

Verder zullen we de maatregelen op de groep zo veel mogelijk gelijk houden waardoor we de 
gezondheid en hygiëne zo veel mogelijk kunnen waarborgen. 

Aanleren handhygiëne voor kinderen en medewerkers
Ongemerkt dragen we allemaal heel veel ziektekiemen met ons mee. Deze ziektekiemen worden veelal 
via de handen overgedragen. Daarom is het van belang om zorg te dragen voor een goede 
handhygiëne. De volgende punten zijn daarbij van belang. 

• Zorg voor kort geknipte nagels 
• Draag zo min mogelijk sieraden 

Was de handen op cruciale momenten: 
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• Voor het aanraken en bereiden van voedsel 
• Voor het eten of helpen bij eten 
• Voor en na het aanbrengen van zalf of crème  
• Voor en na wondverzorging 
• Na hoesten, niezen en snuiten 
• Na toiletgebruik / (helpen) billen afvegen 
• Na het verschonen van een kind 
• Na contact met lichaamsvochten (zoals speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed) 

• Na het buiten spelen 
• Na zichtbare vieze handen 
• Na contact met vuile was of de afvalbak 
• Na schoonmaakwerkzaamheden 

Ook de manier van handen wassen is van belang. Om zo veel mogelijk ziektekiemen en bacillen te 
verwijderen is het van belang om dit als volgt te doen: (tevens opgenomen in de bijlage) 

• Gebruik altijd stromend water 
• Maak de handen nat en neem vloeibare zeep 
• Wrijf de handen over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de gehele handen worden 

verdeeld 
• Spoel de handen al wrijvend af onder stromend water 
• Droog de handen af met een schone droge handdoek. Het beste is papieren handdoeken. 

In de praktijk 
Het is in de groep van belang dat de bovenstaande regels in acht worden genomen, echter zal het soms 
niet mogelijk zijn om na elke situatie de handen te wassen. Echter is het wel van belang hier rekening 
mee te houden en indien er ruimte is om de handen te wassen dit ook direct te doen. 
Uiteraard zijn er ook bepaalde situaties waarbij de hygiëne zo in het gedrang komt, dat er ruimte 
gemaakt zal moeten worden. Daarom is het goed om bij de kinderen in ieder geval bij zichtbaar vieze 
handen de handen te wassen en voor de pedagogisch werkers na een hoestbui, voor en na het 
verzorgen van wondjes en voor het smeren van boterhammen.  
Ook kan een goede taakverdeling handig zijn. Zo kun je bijvoorbeeld afspreken dat één iemand eten 
bereidt enz. 

Aanleren hoest- en nies-discipline
Ziektekiemen kunnen zich ook verspreiden via het hoesten en niezen. Het is daarom belangrijk om de 
volgende punten eigen te maken en dit de kinderen ook aan te leren. Hierdoor verklein je de kans op 
verspreiding van ziektekiemen. 
• Hoest of nies niet in de richting van een ander 
• Draai het hoofd weg of buig het hoofd 
• Houd tijdens het hoesten of niezen de binnenkant van de elleboog voor de mond 
• Was na het hoesten, niezen of neus afvegen de handen. 
• Voorkom zo veel mogelijk dat kinderen blijven lopen met snottebellen 
• Gebruik altijd eenmalig zakdoeken (tissues) 

In de praktijk 
Het is nu eenmaal zo dat de kinderen dit niet allemaal gelijk oppakken. Dit zal door herhaling duidelijk 
moeten worden bij de kinderen. Het voorbeeld wat de medewerkers geven samen met het herhaaldelijk 
zeggen is hierbij heel erg van belang.  

Aanleren toiletbezoek / verschoonmanieren
Voor de kinderen die zindelijk zijn, is er in de hal van het kinderdagverblijf een mogelijkheid om naar het 
toilet te gaan. In de toilet staat een krukje waardoor de kinderen gebruik kunnen maken van het regulier 
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toilet en het bijbehorende fonteintje. Er zijn in deze situatie wel heel veel punten waarbij kinderen in 
aanraking kunnen komen met ziektekiemen. Waardoor een goede instructie naar de kinderen en een 
goede, regelmatige reiniging door middel van het schoonmaakrooster heel belangrijk zijn. Hierbij 
kunnen we uiteraard ook direct het verschonen van de kleinere kinderen betrekken, aangezien dit met 
elkaar gelieerd is. 
Uiteraard zijn er ook standaard punten van aandacht waar een medewerker aandacht voor moet hebben: 
• Leer de kinderen dat ze na het toiletbezoek hun handen moeten wassen 
• Zie er ook extra op toe dat de kinderen hun handen wassen. 
• Leer de kinderen hoe ze hun handen goed kunnen wassen (zie bijlage) 

• Gebruik vloeibare zeep 
• Verschoon ieder dagdeel de handdoek bij het toilet 
• Leer de kinderen hoe ze, met zo min mogelijk aanraking van toilet en toiletbril, kunnen gaan zitten 
• Zie er extra op toe dat er geen speelgoed wordt meegenomen naar het toilet 
• Gooi vieze luiers direct in de daarvoor bestemde afvalbak 
• Reinig het verschoon-kussen na iedere verschoon-beurt 
• Was de handen na iedere verschoon beurt grondig. (zie bijlage) 

• Reinig de kraan na iedere verschoon-ronde of na de incidentele verschoon momenten met 
hygiënische doekjes. 

• Gebruik wegwerphandschoenen bij dunne ontlasting en gooi deze direct na gebruik weg 

In de praktijk
Het is heel erg belangrijk als een kind aangeeft dat het naar het toilet moet, dat er goed rekening wordt 
gehouden met de bovenstaande punten. In eerste instantie zal er op de toiletmanieren nog erg 
toegezien moeten worden, maar nagelang het kind langer zindelijk is, zal dit steeds minder nodig zijn.  
Voor het verschonen van de baby’s en dreumesen is het wel erg van belang dat hier een goede hygiëne 
wordt gehanteerd. Zo is het van belang dat het reinigen van de verschoon-plek grondig en goed kan 
gebeuren. Het is daarom ook van belang dat het verschoon-kussen met enige regelmaat gecontroleerd 
moet worden op eventuele scheurtjes of barstjes. Mocht dit het geval zijn, zal deze zo snel mogelijk 
moeten worden vervangen. Bij dunne ontlasting zal er gebruik worden gemaakt van 
wegwerphandschoenen die bij de verschoontafel liggen. Ook zullen, naast het verschoon-kussen, de 
handen grondig moeten worden gewassen na iedere verschoon-beurt ondanks het gebruik van 
handschoenen. Hierna zal de kraan eveneens worden gereinigd met hygiënische doekjes zodat deze 
zonder besmettingsgevaar weer gebruikt kan worden  

Schoonmaakrooster
Onder het kopje “Reguliere werkzaamheden” in dit boekwerk zijn alle dagelijkse activiteiten aangeven 
die vaak op de groep voorkomen. Omdat het voor de kinderen van belang is dat er een goede hygiëne 
heerst op de groep, is het bij heel veel van die activiteiten aangegeven dat er goed gereinigd moet 
worden. Dit wordt in veel gevallen uiteraard ondervangen door het schoonmaakrooster dat in de bijlage 
is opgenomen, maar voor al deze punten geldt dat er bij zichtbare verontreiniging direct opnieuw 
schoongemaakt zal moeten worden.  
Verder zijn de taken uiteraard verdeeld in 4 tijdspaden dat er iets gereinigd moet worden. 
• Eens per maand 
• Eens per week 
• Eens per dag 
• Eens per dagdeel 

Reguliere werkzaamheden 
In de kinderopvang zijn de kinderen gebaat bij duidelijkheid en structuur in wat er die dag komen gaat. 
Dit is de reden dat wij werken met een vast dagprogramma, waarbij er variatie in de activiteiten kan 

20



worden gelegd, maar waarbij een structuur wordt aangebracht in de dag zelf. Zo zijn er vaste momenten 
van eten, drinken, spelen en slapen. Hoe het spelen, eten en drinken wordt ingevuld is zelf te bepalen. 
Zo zijn er dus ook een heleboel activiteiten die standaard op een dag plaats zullen vinden. Deze 
activiteiten hebben allemaal hun eigen regeltjes als het aankomt op de gezondheid en hygiëne kunnen 
waarborgen. 

Voedsel
Als voedsel niet juist bewaard, vervoerd of bereid wordt, kan dit een grond van bacteriën zijn waarbij de 
vermenigvuldiging van bacteriën schadelijke hoeveelheden kan bereiken. Daarom is het van belang om 
hierbij goede richtlijnen te hebben: 
• Draag bij het bereiden van voedsel zorg voor een goede handhygiëne. 
• Zorg dat het keukenmateriaal (incl. de kraan) dat gebruik wordt na elk gebruik wordt gereinigd.  
• Draag zorg voor een schone opgeruimde werkomgeving. 
• Berg gekoelde producten na aflevering / aankoop direct op in de koelkast (maximaal 7°C) 
• Verpakkingen die beschadigd zijn of met een zeer korte houdbaarheidsdatum (dit is per product 

verschillend) worden teruggebracht naar de winkel. 
• Gebruik speciale bronwaterflessen voor het klaarmaken van zuigelingenvoeding (<1 ½ Jaar)  
• Wanneer water wordt toegevoegd aan andere voeding zal of gekookt water of bronwater worden 

gebruikt voor kinderen onder de 1 ½ jaar. 
• Zuigelingenvoeding en moedermelk worden voorzien van duidelijke naam in de koelkast opgeborgen. 
• Haal gekoelde producten zo kort mogelijk voor gebruik uit de koeling en plaats die na gebruik direct 

weer terug. (gekoelde producten moeten binnen 30 minuten weer terug in de koeling) 
• Controleer altijd de houdbaarheidsdatum van de producten voor gebruik 
• Reinig drinkbeker en fles na ieder gebruik 
• Geef alle kinderen per maaltijd hun eigen servies 
Bovenstaande punten betreffen voornamelijk de voedingsmiddelen zelf en de bereiding van deze 
voedingsmiddelen. Maar uiteraard is het in de keuken ook van belang dat er hygiënisch gewerkt kan 
worden. Hiervoor staan de volgende richtlijnen: 
• Gebruik een vuilnisbak die door middel van een deksel gesloten kan worden 
• Plaats de vuilnisbak buiten het bereik van kinderen 
• Maak de vuilnisbak dagelijks leeg en schoon 
• Spoel de vaatdoek na gebruik uit met heet stromend water. 
• Pak bij zichtbare verontreiniging of in ieder geval bij elk dagdeel een schone vaatdoek 

In de praktijk
Voedsel dat bedorven is zal redelijk snel herkend worden (schimmel en klonten in de zuivel). Hierdoor zal 
dit minder vaak problemen veroorzaken dan verontreinigd voedsel. Verontreiniging van voedsel is 
hierdoor ook een veel risicovoller probleem dan bedorven voedsel. 
Door de richtlijnen, zoals hierboven aangegeven, in te stellen is de kans dat er gewerkt wordt met 
bedorven voedsel nog kleiner geworden omdat er controles zijn ingesteld. Voor wat betreft de 
verontreiniging van voedsel.  

Babyvoeding
Voor de allerkleinste kinderen die er bij Prinsen & Prinsessen komen is er speciale voeding. De 
babyvoeding kan zowel fles- als borstvoeding zijn. Maar omdat deze groep tevens de meest kwetsbare 
groep is, is het belangrijk dat er goed gekeken wordt naar de richtlijnen die we hier stellen. 
• Afgekolfde melk moet door ouders gekoeld vervoerd worden en bij aankomst direct in de koelkast 

worden geplaatst.  
• Indien er gebruik gemaakt wordt van poedermelk, is het alleen toegestaan de poedermelk in 

poedervorm aan te nemen. Deze kunnen wij zelf klaarmaken met het bronwater in de koelkast (geen 
kraanwater) 
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• Indien de borstvoeding bevroren aangeleverd wordt, zal deze in de koelkast ontdooid worden. 
• Aangemaakte flesvoeding zal niet langer dan één uur buiten de koeling worden gebruikt 
• Indien een kind de fles niet geheel leegdrinkt, zal dit weggegooid worden.  
• Reinig de fles zorgvuldig na gebruik 
• Ieder kind maakt gebruik van een eigen fles die van thuis wordt meegenomen. 
• Indien de fles bij aankomst niet schoon is, zal dit aan de ouders gecommuniceerd worden en zullen de 

medewerkers het eerst schoonmaken voor gebruik. 
• Na gebruik de flessen schoonmaken 

In de praktijk
Aangezien de kwetsbaarheid van deze kinderen niet onderschat moet worden, hebben we de 
bovenstaande richtlijnen uitgestippeld. Daarnaast is het uiteraard van belang dat er zorg wordt gedragen 
voor een goede handhygiëne en dat de ruimte waar de flessen worden klaargemaakt, schoon en 
opgeruimd is.  

Fopspenen
Omdat spenen veel bacteriën kunnen bevatten zijn er hier hele duidelijke regels voor ingesteld. Om zorg 
te dragen voor een hygiënische speen voor de kinderen die er behoefte aan hebben, moeten de ouders 
zorg dragen voor de speen van hun kind. Maar om ook zo min mogelijk risico te lopen, dat er toch 
kinderen in aanraking kunnen komen met een speen van iemand anders hebben we de volgende regels 
ingesteld. 
• De ouders dragen zorg voor de fopspeen van hun kind 
• Bij zichtbare verontreiniging zal de speen worden gereinigd en uitgekookt. 
• De spenen zullen zo min mogelijk worden gebruikt. 
• De spenen van de kinderen worden in hun eigen bakje opgeborgen en aan het eind van de dag in hun 

eigen tas gedaan. 
• Indien de speen gegeven wordt, zal er gekeken worden of er geen scheurtjes in de speen zitten. 
• Zie er op toe dat de speen past bij de leeftijd van het kind 

In de praktijk
De fopspeen zal zo veel mogelijk door de ouders in de bakjes worden gedaan die voor hun kind 
bestemd is aan het begin van de dag. Mocht een kind met de speen in de mond blijven lopen, proberen 
we deze later alsnog in hun eigen bakje te doen. Echter is dit wel een punt van waakzaamheid, dat de 
andere kinderen niet die speen in de mond gaan doen als het kind hem ergens neerlegt.  
Mocht dit alsnog gebeuren dan zal de speen per direct worden gereinigd en uitgekookt. Verder zal de 
speen in principe alleen gebruikt worden bij het slapen.  

Slapen
Bij Prinsen & Prinsessen rusten of slapen alle kinderen tussen de middag. Deze periode is vooral bedoeld 
om de kinderen de rust te bieden om de activiteiten van die ochtend te verwerken en de rest van de 
middag nog lekker te kunnen spelen. Omdat we de hygiëne hier ook moeten waarborgen, hebben we 
daarvoor eveneens een paar punten van aandacht. 
• Verschoon zichtbaar vuil beddengoed direct 
• Was dekentjes maandelijks 
• Was de hoeslakens wekelijks 
• Gebruik de slaapzakjes van de kinderen zelf 
• Check of de slaapzakjes voldoen en veilig zijn 
• Zie er op toe dat de kinderen geen speelgoed meenemen in de slaapkamer. 

In de praktijk

22



Omdat de kinderen bij Prinsen & Prinsessen allemaal het rustmoment aangeboden krijgen door lekker in 
bed gelegd te worden, weet inmiddels iedere ouder dat ze een eigen slaapzakje of pyjamabroek mee 
moeten nemen. Uiteraard wordt er altijd eerst even gecheckt of de slaapzakjes ook schoon zijn voordat 
de kinderen in bed gelegd worden. En de bedjes worden regelmatig verschoond, maar indien een bedje 
niet schoon is zal deze direct voorzien moeten worden van schoon beddengoed. Het is heel belangrijk 
dat de kinderen alleen hun eigen slaapzak, speen en eventueel knuffeltje mee mogen nemen naar bed.  

Speelgoed
Er is een behoorlijk brede groep leeftijden aanwezig op de kinderopvang, waardoor het ook 
noodzakelijk is om een diversiteit aan speelgoed te hebben. Het speelgoed is afgestemd op de leeftijd 
van de kinderen, waarbij de baby’s in de box speelgoed hebben waarmee ze kunnen spelen en de 
andere kinderen in de groepruimte. Omdat er ook veel kinderen zijn die met het speelgoed spelen, zal er 
ook veel kans op overdracht van ziektekiemen aanwezig zijn. Om dit te beperken hebben we deze 
richtlijnen opgesteld. 
• Berg het speelgoed dat niet gebruikt wordt op in de vakkenkast 
• Reinig zichtbaar verontreinigd speelgoed meteen 
• Reinig baby/dreumes speelgoed dat wel eens in de mond gedaan kan worden dagelijks 
• Bij de aanschaf van speelgoed zal gelet worden op “makkelijk te reinigen” en “slijtvast” speelgoed 
• Reinig al het overige speelgoed wekelijks. 
• Zie er op toe dat er geen speelgoed meegenomen wordt naar buiten of het toilet. 
• Let er vervolgens ook op dat het buitenspeelgoed niet meegenomen wordt naar binnen. 
• Let er op dat beschadigd speelgoed direct buiten bereik van de kinderen wordt geplaatst voor 

reparatie. 

In de praktijk
Elke dag zal er voor de kinderen speelgoed klaargelegd worden (of klaarstaan) om lekker mee te spelen. 
Dit speelgoed zal uiteraard gecheckt moeten worden op zichtbare verontreiniging naast de wekelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden. Als er bijzonderheden zijn, zoals een kind dat ziek is, zal er extra aandacht 
moeten worden besteed aan het speelgoed waarmee hij/zij speelt. Mocht dit weer weggelegd worden, 
zorg er dan voor dat het gereinigd word voor een ander kind dat er mee gaan spelen. Verder zal er bij de 
keukenspullen extra aandacht besteed moeten worden aan verontreiniging omdat dit speelgoed 
uitnodigt om in de mond te doen. De zachte keukenspullen worden iedere week meegewassen. 

Verkleedkleren/stoffen speelgoed
Voor de kinderen is het natuurlijk geweldig om zich met de verkleedkleren helemaal te vermaken. Echter 
is dit bij veelvuldig gebruik ook een risico dat zich er bacteriën kunnen ophopen in de kleding. Daarom 
zijn deze regels ingesteld.  
• Koop alleen verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed die op 60°C gewassen kunnen worden 
• Was de kleding, knuffels en ander stoffen speelgoed maandelijks  
• Laat kinderen met een besmettelijke ziekte (koortslip enz.) niet met de verkleedkleren, knuffels en 

stoffen speelgoed spelen 
• Indien een kind toch met de verkleedkleren, knuffels en stoffen speelgoed gaat spelen zullen deze 

extra gewassen moeten worden. 

In de praktijk
Voor de verkleedkleren hebben we een aparte afsluitbare bak in de vakkenkast staan. Deze bakken zullen 
we niet allemaal tegelijk pakken, om de kinderen ook het overzicht te bieden waar ze mee kunnen 
spelen. voor de keuze welke bakken handig zijn om te pakken, is het heel belangrijk om naar de groep te 
kijken. Zo is het bijvoorbeeld niet handig als er meerdere kinderen snotterig of verkouden zijn om dan 
met de verkleedkleren te gaan spelen. Het is goed om hier op te blijven letten bij de keuze van het 
speelgoed. 
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Buiten spelen
Bij de kinderopvang is een afgesloten ruimte met een speeltoestel en genoeg ruimte om lekker te spelen 
voor de kinderen. Echter is dit niet de enige activiteit die we buiten doen. Ook gaan we met enige 
regelmaat naar het parkje aan de overkant en lekker daar in de speeltuin spelen. Voor wat betreft de 
hygiëne is er in het parkje weinig dat we er aan kunnen doen, aangezien dit niet ons eigendom is. Wel 
zullen er altijd schoonmaakdoekjes en tissues meegenomen worden indien zich echt een onhygiënische 
situatie voordoet. Voor wat betreft de ruimte aan de voorzijde van het kinderdagverblijf hebben we de 
volgende regens opgesteld. 
• Zorg er bij het verlaten van de speelruimte voor, dat de zandbak afgesloten is. 
• Laat kinderen niet eten of drinken in de zandbak 
• Laat de kinderen na het buitenspelen de handen wassen. 
• Bij aanwijzingen van bodem- of luchtverontreiniging zal er een deskundige ingeschakeld worden. 
• Als we buiten de omheining van het kinderdagverblijf gaan, zal er extra gelet worden op eventuele 

teken. (denk hierbij aan dichte schoenen, lange broek en pet) Ook zullen de kinderen bij het 
verschonen extra gecontroleerds worden. 

• Vermijd het eten en drinken van zoetigheden in de buitenruimte 
• Draag zorg voor een goede handhygiëne vlak voor en na het buiten spelen. 
Ook zal er met het buiten spelen in de lente en de zomer extra gelet moeten worden op het goed 
insmeren van de kinderen om gevaren daarmee te voorkomen. De volgende regels zijn ingesteld 
• Kinderen moeten thuis ingesmeerd worden, in de periode van begin mei t/m eind september, op alle 

dagen dat het zonnig of half bewolkt is.  
• Minimale factor van de zonnebrandcreme is 30 en er wordt op gelet dat het bescherming biedt tegen 

UV-a en UV-b straling.  
• Kinderen worden door ons om de 2 uur opnieuw ingesmeerd 
• Kinderen onder de 12 maanden zullen niet aan direct zonlicht worden blootgesteld. 
• Er zal zo veel mogelijk in de schaduw, met petjes of hoedjes op gespeeld worden. 
• Kinderen hebben hun bovenlichaam altijd bedekt 
• De groepsleiding zal er op toezien dat de kinderen niet te lang in de directe zon spelen. 
• Indien het extreem warm weer is, zal het buitenspelen worden beperkt ivm kans op oververhitting 
• Bij hoge temperaturen wordt er extra water aangeboden  
• In de winterperiode zal de duur van het buitenspelen worden verkort bij zeer lage temperaturen. 
• Alle kinderen zullen bij lage temperaturen een muts, sjaal, handschoenen en een winterjas aan moeten 

In de praktijk
Voor het buiten spelen zijn behoorlijk wat regels en richtlijnen waar we ons aan moeten houden. Dit is 
ook wel nodig, aangezien we hier te maken krijgen met veel variabelen (koud, warm, goed en slecht 
weer) en dat we soms in situaties komen waar we niets aan kunnen doen en ons ook niet op hadden 
kunnen voorbereiden. Het is daarom van belang dat we de regels zoals hierboven goed in ons hoofd 
hebben, zodat we weten hoe we in bepaalde situaties moeten handelen.  
Het is natuurlijk duidelijk dat we met zeer warm en zeer koud weer ons moeten kleden naar de 
weersomstandigheden. Ook is het goed om het buiten spelen desnoods aan te passen aan de 
omstandigheden. Mochten zich situaties voordoen waar we niet op hadden kunnen voorbereiden en de 
kans dat dit herhaalt is zeer groot, dan zullen we hier een aangepast beleid voor maken, of we zullen dit 
aangeven bij de juiste personen/bedrijven die dit kunnen oplossen. Voorbeelden van bepaalde situaties 
waar we niet op hadden kunnen voorbereiden zijn: 
• Onderdelen van de speeltuin zijn kapot 
• Speelplaats wordt als uitlaatplek gebruikt 
• Hangjeugd houdt zich op bij de speelplek enz. 
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Met water spelen
Indien er hoge temperaturen zijn, zal er als de situatie het toelaat, een mogelijkheid gecreëerd worden 
om met water te spelen. Er is echter wel voor gekozen om geen gebruik te maken van zwembadjes en 
dergelijke, aangezien dit een risico met zich meebrengt. Wel hebben we een watertafel waarmee de 
kinderen kunnen spelen. Om het spelen met water zo goed en schoon mogelijk te laten verlopen 
hebben we de volgende regels opgesteld. 
• Verschoon het water van de watertafel dagelijks 
• Indien het water door de dag heen verontreinigd raakt (door bijvoorbeeld vogelpoep enz) dan zal het 

water direct moeten worden ververst. 
• Berg de watertafel droog op 
• Plaats de watertafel niet in de buurt van de zandbak 
• Plaats de watertafel in de schaduw en let er daarbij op hoe de zon draait. 
• Zie er extra op toe dat de kinderen niet van het water drinken. 

In de praktijk
Indien het zeer warm weer is, is het voor de kinderen heel leuk om lekker met water te kunnen spelen. Als 
er voorzien wordt dat het meerdere dagen warm weer wordt, zal er in de speelruimte een geschikte plek 
gecreëerd worden om de watertafel te kunnen plaatsen. Aangezien we ’s nachts geen toezicht kunnen 
houden op wat er met het water gebeurt, is het heel belangrijk om elke dag schoon water te pakken. 
Ondanks dat het gewoon schoon water is, is het natuurlijk niet de bedoeling dat de kinderen hieruit 
drinken. Dit is natuurlijk grotendeels al op te lossen door de keuze van het speelgoed dat we er in doen. 
Daarom is het belangrijk om geen bekertjes bij de watertafel te zetten omdat dit uitnodigt om te gaan 
drinken. 

Textiel in de groepsruimte
In de groep wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van normaal textiel, omdat we zo veel mogelijk 
proberen te doen met wegwerp-handdoekjes enz. Dit betekent echter niet dat het helemaal niet op de 
groep voorkomt. De volgende regels zijn hierbij van toepassing. 
• Was textiel op minimaal 60 °C 
• Was afhankelijk van het gebruik dagelijks, wekelijks of maandelijks. Zie voor meer informatie het 

schoonmaakrooster 
• Zorg voor een goed af te nemen bank.  
• Gordijnen worden periodiek gewassen  

In de praktijk
Zoals reeds is aangegeven, proberen we zo min mogelijk textiel in de groep te hebben. De simpele 
reden hiervoor is dat textiel een bron van bacteriën kan zijn of worden zonder dat je dat direct ziet. 
Tevens is het bij verontreiniging van textiel direct noodzaak om dit te wassen terwijl bij bijvoorbeeld een 
leren bank het al voldoende is om een sopje te pakken.  

Planten
In de groep wordt geen gebruik gemaakt van planten. De reden hiervoor is dat het veel tijd kost om dit 
goed te onderhouden en die tijd besteden we liever aan de kinderen. Echter hebben we om een 
gezellige sfeer te creëren wel gebruik gemaakt van kunstplanten. Deze kunstplanten zijn uiteraard buiten 
het bereik van kinderen geplaatst. 

Binnenmilieu
Omdat het grootste gedeelte van de dag binnen wordt doorgebracht, is het natuurlijk van groot belang 
dat het binnenmilieu van de kinderopvang een gezonde en frisse ruimte is. Om dit te bewerkstelligen 
hebben we de volgende richtlijnen neergezet voor op de groep 
• Zorg voor voldoende en goede ventilatiemogelijkheden 
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• Zet de ventilatie gedurende de gehele dag open 
• Indien er bewegingsspelletjes worden georganiseerd zal het ventilatiegedrag daarop aangepast 

worden. 
• Controleer met enige regelmaat de temperatuur van de ruimtes 
• Gebruik zo nodig de airco om het binnenklimaat te reguleren. 
• Verwijder de knutselwerkjes als ze zichtbaar stoffig zijn, of uiterlijk na 3 weken. 
• Gebruik geen spuitbussen in de ruimtes waar de kinderen ook verblijven (zoals verf, haarlak, 

luchtverfrissers enz.) 
• Er zal alleen lijm worden gebruikt die op waterbasis is en de lijmpotjes worden gevuld als de kinderen 

nog niet aanwezig zijn of in de middagpauze. 
• Er zal op de groep geen gebruik worden gemaakt van wasbenzine, terpentine, verfafbijtmiddelen of 

andere chemicaliën met oplosmiddelen. 
• Er wordt geen gebruik gemaakt van extra geurende producten 
• Er zal op de groep en in de rest van het gebouw niet gerookt worden 
• Er zullen geen kaarsen worden gebrand in de kinderopvang. 
• Verontreinigde lucht komt niet via de ventilatievoorzieningen in de binnenruimte terecht. 
• Luidruchtige werkzaamheden worden gepland op tijden dat de geluidsoverlast op de groep zo veel 

mogelijk voorkomen wordt. 

In de praktijk
Voor wat betreft het zorgen voor een goed binnenmilieu is het heel erg van belang dat er genoeg 
geventileerd wordt. Hierbij moet uiteraard wel gelet worden dat er een prettige temperatuur behouden 
blijft voor de kinderen om in te verblijven. Dit is in de winter te regelen met de reguliere Cv installatie, 
echter zal er zomers een mobiele airco-unit beschikbaar zijn om, voornamelijk, de temperatuur te 
reguleren. Voor de verblijfsruimte houden we een minimum aan van 19,5 °C echter zal deze standaard 
ingesteld zijn op 20 °C. In de slaapruimte wordt echter helemaal niet gestookt, tenzij de temperatuur in 
deze ruimte onder de 16 °C komt. Het fris en schoon houden van de ruimte is uiteraard een activiteit 
waar de medewerksters mee bezig zijn. Echter zal dit zo veel mogelijk gebeuren als de kinderen op bed 
liggen. 

Schoonmaak-protocol 
De leeftijdscategorie van de kinderen die bij Prinsen & Prinsessen worden opgevangen is van 0 tot 4 jaar. 
Voor deze leeftijden is het essentieel dat er een schone hygiënische omgeving is waar de kinderen 
kunnen eten, drinken, spelen en slapen. Om dit te bereiken hebben we uiteraard te maken met alle 
bovenstaande richtlijnen, maar er het is ook altijd nodig om de gehele ruimte schoon en netjes te 
houden. Het is uiteraard niet alleen maar een afvink-lijstje met wat er per dag, per week of per maand 
schoongemaakt moet worden, het gaat ook om hoe we nog meer een goed binnenklimaat kunnen 
realiseren. 

Ventilatie
Om een goed en fris binnenmilieu te realiseren is het van het grootste belang dat er goed geventileerd 
wordt. Het raam aan de voorzijde van het pand zal dan ook bij binnenkomst altijd worden opengezet. 
Echter zal er moeten worden gekeken naar de temperatuur buiten en binnen om te bepalen hoe ver het 
raam wordt opengezet. Wanneer de kinderen binnen komen zal dit raam worden afgesloten. Wel zullen 
de ventilatieroosters van de dakramen de gehele dag open staan. Het verversen van de binnenlucht is 
hierdoor een proces dat de gehele dag plaats vindt. Mocht er echter gedurende de dag een moment zijn 
dat de medewerksters toch het idee krijgen dat de reguliere ventilatie niet voldoende is, dan is er tijdens 
het slapen of tijdens het buitenspelen een mogelijkheid om aan de voorzijde het extra raam open te 
zetten en eventueel aan de achterzijde de deur naar het balkon. Hierdoor is het reguleren van de 
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temperatuur in de koude periodes van het jaar niet zo makkelijk, waardoor hier alleen tijd voor ontstaat 
als de kinderen niet in de verblijfsruimte verblijven.  

Stoffering
Alle voorwerpen die van textiel zijn gemaakt kunnen allergenen bevatten. Hierbij moet je bijvoorbeeld 
denken aan, kussens, dekens, matrassen, gestoffeerd meubilair, gordijnen enz. Allergenen kunnen vooral 
schadelijk zijn voor de kinderen die een allergie ervoor hebben, maar ook gezonde kinderen kunnen 
door contact met allergenen een allergie ontwikkelen.  
Doordat hier een groot risico op is proberen we deze allergeen-gehaltes zo laag mogelijk te houden. We 
hebben daarom ervoor gekozen om bijvoorbeeld geen stoffen bank aan te schaffen, maar een 
kunstlederen bank die elke week grondig schoongemaakt wordt. Ook zal al het speelgoed, kussens enz. 
wekelijks worden gewassen om dit gehalte te verlagen. Stoffigheid 
Ook bij de verdere inrichting van het kinderdagverblijf hebben we te maken met plekken waar het wat 
lastiger is om schoon te maken. Daarom hebben we zo veel mogelijk gekozen voor verrijdbare meubels 
waardoor ook de lastige plekken goed schoon gehouden kunnen worden. Uiteraard heb je ook te maken 
met knutselwerkjes, slingers, versiering en dergelijke die ook stof kunnen verzamelen. Om te zorgen dat 
hier geen stofhaarden bij ontstaan hebben we afgesproken dat bij de versiering altijd wordt gekeken of 
het schoon opgehangen wordt en de knutselwerkjes van de kinderen na afronden van het thema direct 
mee naar huis worden gegeven.  

Schoonmaken
Het schoonmaken is een activiteit waarbij zichtbaar en onzichtbaar vuil verwijderd wordt van materialen. 
Doordat we ook heel veel te maken hebben met onzichtbaar vuil is het van het grootste belang dat deze 
schoonmaakwerkzaamheden allemaal periodiek worden opgepakt. Tevens wordt door het goed reinigen 
van de spullen de meeste micro-organismen verwijderd en haal je de voedingsbodem voor deze micro-
organismen ook weg. Ook wordt door het vochtig reinigen de kans op het in de lucht komen van 
stofdeeltjes verlaagd waarmee er weer wordt bijgedragen aan een goed binnenklimaat.  
Om de allergenen en huisstofmijten in textiel te verwijderen/verminderen is het raadzaam om periodiek 
al het mogelijke textiel te wassen op 60 °C. In de meeste gevallen is het al voldoende om goed en 
regelmatig schoon te maken om de besmettingsrisico’s op een aanvaardbaar niveau te houden. 
Uiteraard is hier nog geen rekening gehouden met griepgolven waarbij de schoonmaakwerkzaamheden 
worden uitgebreid omdat kinderen oppervlaktes en speelgoed zichtbaar verontreinigen, en er dus extra 
gereinigd moet worden. 
Het tijdstip van het schoonmaken zijn in normale omstandigheden beperkt tot 3 periodes op de dag. 
• Indien de kinderen er nog niet zijn 
• Indien de kinderen op bed liggen 
• Indien de kinderen al weer naar huis zijn 
Verder op de dag zal er indien echt nodig worden schoongemaakt, maar dit zal zo veel mogelijk worden 
beperkt omdat dit op zijn beurt ook weer risico’s met zich mee brengt.  
Voor het gehele schoonmaakrooster verwijzen wij graag naar de bijlagen.  

Desinfecteren van materialen
In sommige situaties kan er een verhoogd risico ontstaan op besmetting. Om dit direct in te binden zal er 
in de volgende situaties worden gekozen voor desinfectie van de oppervlakten: 
• Indien een oppervlak is verontreinigd met bloed 
• Indien er verontreiniging heeft plaatsgevonden met (bloederige) ontlasting 
• Indien er sprake is van een epidemie waarbij de GGD dit heeft aangegeven 
Uiteraard is het desinfecteren alleen afdoende als de reguliere huishoudelijke 
schoonmaakwerkzaamheden goed zijn gedaan. Om een goede afhandeling van de betreffende situatie 
te kunnen bewerkstelligen hebben we de volgende richtlijnen opgesteld: 
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• Bij elk contact met bloed, wondvocht of andere lichaamsvochten die met bloed zijn vermengd, dragen 
we wegwerphandschoenen. 

• Gemorst bloed verwijderen we eerst met een papieren tissue. 
• Vervolgens maken we de ondergrond schoon met water en zeep (allesreiniger) 
• Hierna maken we de ondergrond schoon en droog met een papieren tissue 
• Dan desinfecteren we het oppervlak met alchohol (>69% alchohol gehalte) 
• Hierna laten we het oppervlak drogen. 
Voor niet harde of dichte oppervlakten zal ook een andere aanpak worden gehanteerd 
• Textiel en ander stoffen speelgoed wordt machinaal gewassen op 60 °C  
• Serviesgoed en eventueel ander materiaal dat geschikt is voor de vaatwasser zal worden gereinigd in 

de vaatwasser met minimaal 60 °C. 
Als we klaar zijn met het desinfecteren zullen alle wegwerpmaterialen weggegooid worden en het 
gebruikte textiel worden gewassen op 60 °C. 

Schoonmaakschema
We hebben voor de groepen een mooie overzichtelijke lijst waarbij we duidelijk kunnen aangeven wat er 
gebeurd is in een betreffende periode. Deze lijsten zullen op de groep gebruikt worden en hebben we in 
dit beleid als bijlage opgenomen. Deze taken zijn ingedeeld in de volgende categorieën: 
• Dagelijkse taken 
• Wekelijkse taken 
• Maandelijkse taken (hierbinnen vind je ook de taken die minder vaak uitgevoerd hoeven te worden.) 
Hieronder is een overzicht van alle taken per periode indeling 
Omschrijving Dagelijks Wekelijks Maandelijks Anders Hoe Door
Tafel, Banken & Zitjes ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Speelgoed (in de mond) ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Boxkleed plastic ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Verschoonruimte (2x daags) ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Theedoeken & Handdoeken ✔ Wasmachine Groepsleiding
Aanrecht / Wastafel / Kranen ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Toilet (2x daags) ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Gehele ruimte stofzuigen ✔ Met stofzuiger Groepsleiding
Gehele ruimte dweilen ✔ Sopje met schoonmaakmiddel Groepsleiding
Afvalbakken legen ✔ In afgesloten zak in de container Groepsleiding
Op de kasten & planken ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Speelgoed op de grond ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Box, Box textiel en bank ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Telefoon / Radio Box ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Vensterbanken ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Deuren / Klinken / Traphekje ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Vuilnisbakken ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Bedjes schoonmaken ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Beddengoed ✔ Wasmachine Groepsleiding
Onder de bedjes ✔ Dweil, sopje met schoonmaak Groepsleiding
Magnetron & buitenkant 
keukenkastjes

✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding

Koelkast (eens in de 2 weken) ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Voorraadkast & Knutselkast ✔ Schoonmaken en opruimen Groepsleiding
Keukenkastjes van binnen ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Speelgoedbakken ✔ Sopje met allesreiniger Groepsleiding
Speelgoed (wasbaar) ✔ Wasmachine Groepsleiding
Ramen van binnen wassen ✔ Glassex Groepsleiding
Deuren / Klinken / Traphekje ✔ Goede schoonmaakbeurt Groepsleiding
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De meeste taken zijn opgenomen in de reguliere werkzaamheden van de medewerksters, maar uiteraard 
zullen er ook werkzaamheden zijn die door iemand anders opgepakt moeten worden. 
Uiteraard is het ook heel belangrijk om te kijken of er speelgoed of ander materiaal beschadigd is of niet 
meer veilig is. Dit gebeurt als we het in handen hebben voor het schoonmaken. Mochten de 
medewerkers aangeven dat er een beschadiging is, dan wordt het buiten bereik van de kinderen 
geplaatst. Later die week zal er gekeken worden of het nog te maken is of dat het weggegooid moet 
worden. 

Ziekte 

Zieke groepsleiding 
Indien een medewerker zich ziek meldt, is er uiteraard geen mogelijkheid dat een medewerker nog als 
beroepskracht in aanraking komt met de kinderen. Maar indien een medewerker zich nog niet ziek 
genoeg voelt om zich ziek te melden, maar zich niet helemaal fit voelt, zijn er er toch wat maatregelen die 
de betreffende medewerkster kan doen om te zorgen dat de eventuele bacillen tot een minimum 
beperkt worden. Een paar maatregelen die er kunnen worden genomen zijn: 
• Draag zorg voor een goede handhygiëne 
• Gebruik de bovenstaande hoest- en nies-discipline 

• Was na het hoesten, niezen of snuiten altijd je handen. 
Ook kan er twijfel bestaan of het slim is, dat een medewerker kan komen werken. In de situatie waar er 
twijfel is over de exacte ziekte die een medewerker heeft is het altijd van belang dit eerst duidelijk te 
krijgen. Zeker als een medewerker net terug is van vakantie naar een land waar ook ziektes kunnen 
heersen die hier in Nederland (bijna) niet meer voorkomen. Hierbij is het dus van belang om een arts te 
raadplegen. 

Zieke kinderen
Voor kinderen geldt in dit aspect het zelfde als voor de medewerkers. Als er twijfel is over de precieze 
ziekte die een kind heeft is het raadzaam om eerst duidelijk te krijgen wat het kind heeft voordat het weer 
naar de opvang kan komen. Zeker als deze net terug is van vakantie naar het buitenland.  
Indien het kind, door de ziekte, niet meer in staat is om in de groep te functioneren, is het voor het kind 
beter om opgehaald te worden door de ouders/verzorgers. Ook indien de temperatuur van een kind 
boven de 38 graden uit stijgt zal er contact worden opgenomen met de ouders. Dit betekent dus dat een 
kind niet direct aan huis gebonden zal zijn in het geval van bijvoorbeeld waterpokken, verkouden, 
loopneus, loopoor enz. Wel is het goed om dit te overleggen met de betreffende medewerker. Om de 
overdracht van de ziektekiemen tussen kinderen zo veel mogelijk te beperken zijn de volgende 
richtlijnen opgesteld: 
• Draag zorg voor een goede handhygiëne, bij medewerker en kind 
• Extra aandacht hygiëne bij hoesten/niezen 

• Als ze in duidelijk in aanraking zijn gekomen met lichaamsvocht (d.m.v. krabben aan wondjes/blaasjes of snot 
aanraken enz.) 

• Geef het kind zijn eigen speelgoed en reinig dit voordat andere kinderen er mee gaan spelen. 
• Zie extra toe dat de kinderen de juiste hoest- en nies-discipline gebruiken 
• Dek de open wondjes/blaasjes zo veel mogelijk en dep ze regelmatig droog 

Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen
Het belang van goede medische verzorging is natuurlijk extreem groot. Dit is de reden dat we van alle 
kinderen op de stamkaart ook de NAW gegevens van de betreffende huisarts hebben staan. Ook hebben 
alle medewerkers van Prinsen & Prinsessen een kinder-EHBO certificaat wat speciaal gericht is op de 

Plafond per kwartaal Spinnenraggen verwijderen
Gordijnen per jaar Wasmachine

Omschrijving Dagelijks Wekelijks Maandelijks Anders Hoe Door
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verzorging van kinderen. Hierdoor kunnen we de eerste verzorging doen voordat de hulpdiensten 
arriveren. 
Kind krijgt medicatie verkeerd toegediend. 
De volgende afspraken zijn er met de medewerkers gemaakt: 
• Gebruik altijd het protocol medicijnverstrekking; 
• lees de bijsluiter van het betreffende medicijn; 
• Geef bij de ouders aan dat de eerste medicijnverstrekking altijd thuis moet worden gedaan, niet eerst 

bij het kinderdagverblijf (ivm onverwachte bijwerkingen). 
Kind krijgt bedorven medicamenten toegediend. 
Voordat we de medicijnen toedienen zal de houdbaarheidsdatum gecontroleerd worden en medicijnen 
zullen in de koelkast bewaard blijven indien dit hiervoor nodig is. De rest van de medicijnen zullen in de 
bakjes van de kinderen worden opgeborgen. 
Kind krijgt paracetamol zonder diagnose. 
Als de groepsleiding het belangrijk vindt om een paracetamol toe te dienen, zal dit eerst met de ouders 
kortgesloten moeten worden. 
Kind wordt niet of onjuist medisch behandeld door onvolledige of onjuiste medische dossiers. 
De volgende afspraken zijn er in deze situatie gemaakt 
• Vraag bij de intake altijd naar de medische geschiedenis van een kind, en noteer dit op de stamkaart; 
• Vraag ook de inentingen kaart van de kinderen op. 
Kind wordt ondeskundig medisch behandeld door personeel. 
Elk jaar worden de EHBO en BHV cursussen van de medewerkers herhaald. 
Kind komt via koortsthermometer in contact met ziektekiemen. 
Reinig voor en na gebruik de thermometer altijd met 70% alcohol. 
Kind komt in contact met ziektekiemen via zalf of crème. 
Deze afspraken gelden hierbij: 

• Was altijd goed je handen bij het gebruik van zalf of crème; 
• Gebruik rubberen handschoenen. 

Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans bloed of wondvocht. 
Dit is middels de reguliere afspraken praktisch uitgesloten. 
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Wijzigingen 
16-10-2020 Gebruik airco toegevoegd       Hier 
16-10-2020 Spijlen van de trap als risico benoemd      Hier 
16-10-2020 Extra reiniging kraan meegenomen      Hier 
17-10-2020 Richtlijnen voedsel aangepast       Hier 
01-06-2021 Aanpassing dakterras        Hier 
01-12-2021 Aanpassingen slaapruimte        Hier 
11-01-2023 Achterwacht aangepast        Hier 
13-03-2023 Procesbeschrijving toegevoegd      Hier 
15-03-2023 Verspreiding nog iets specifieker      Hier
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