Kids Lodge | In de Rups
Veiligheid & Gezondheid
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Inleiding
Dit is het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van KDV In de Rups. Met behulp van dit
beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de
kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te
bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren
omgaan met kleine risico’s. Dit beleid is geldig vanaf 1 januari 2018.

Verantwoordelijkheden
Kids Lodge In de Rups is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle
medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk
teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op
de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp
op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen maatregelen wel of niet effectief
zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of
veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden
aangescherpt.

Missie
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:
>
>
>

kinderen af te schermen van grote risico’s;
kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s;
kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling.

Visie
In de Rups staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit aandacht en zorg. Hier van
uit willen wij een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging
van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende
soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en
speelomgeving vormt de basis van dit alles.

Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien
van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De
belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:
> het bewustzijn van mogelijke risico’s;
> het voeren van een goed beleid op grote risico’s;
> het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd
kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Grote risico's
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen
leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s
onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per
categorie hebben we de belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende
maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. In
onze huisregels staan regels die wij met elkaar gemaakt hebben om de risico’s te beperken
en/of uit te sluiten
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
>
>
>
>

>

Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn: dreumesen mogen niet alleen aan de
hoge tafel zitten.
Verstikking. Genomen maatregelen zijn: Groente en fruit worden door midden
gesneden, kledingstukken met koordjes mogen niet aan in bed etc.
Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: schoonmaakmiddelen staan hoog.
Verbranding. Genomen maatregelen zijn: kinderen worden zomers een aantal keren
ingesmeerd met zonnebrandcrème met minimaal factor 30. Waterkokers en
koffiezetapparaten staan buiten bereik van kinderen
Verdrinking. Genomen maatregelen zijn: kinderen mogen niet zonder toezicht in de

zwembadjes.
Alle leidsters zijn in het bezit van een geldig EHBO en BHV diploma.

Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
>

>

>

Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: 4 ogen principe, zie de
uitgebreide werkwijze in ons pedagogisch beleid. Iedere medewerker is in het bezit
van een geldige VOG.
Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: alle medewerkers zijn bekend met
het protocol Veilig Thuis en 2 medewerkers nemen deel aan de symposiums van de
Verwijsindex, waar wij tevens bij zijn aangesloten.
Omgang met bewoners: lichamelijk contact wordt zoveel mogelijk vermeden. Handje
geven mag als het kind dit zelf wil.

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

Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen
= kruisbesmetting)
Voedselinfectie of voedselvergiftiging
Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)
Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)

Voorkomen verspreiding
Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de
volgende manieren:.

Verspreiding via de lucht
Hoest- nies discipline, ventileren en luchten

Verspreiding via de handen
Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier
Persoonlijke hygiëne zoals kleding, nagels en sieraden, handschoenen

Via voedsel en water
Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid

Via oppervlakken (speelgoed)
Goede schoonmaak

Besmettingsgevaar
Daarnaast hanteren wij de regels van de GGD omtrent weren of niet weren bij kinderziektes
en hebben wij zelf het beleid dat kinderen met krentenbaard eerst behandeld moeten
worden met zalf (48 uur) alvorens zij weer mogen komen.
Kinderen met een koortslip mogen ons KDV niet bezoeken.

Omgang met kleine risico's
Al jong begrijpen kinderen dat bepaalde dingen wel of niet mogen, maar pas vanaf de
leeftijd van gemiddeld twee jaar kun je kinderen echt leren omgaan met diverse kleine
risico’s, omdat ze dan de context van afspraken in relatie tot het risico leren begrijpen. Vanaf
een jaar of twee kun je dus afspraken maken met de kinderen om kleine risico’s te
voorkomen. Denk ten aanzien van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens
spelsituaties of activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap.
Om kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van
gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na
toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook
kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan of leren hoe ze zelf hun
luier weg kunnen gooien.

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij
willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk
speelgoed voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook
geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een
schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
>
>
>

Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden
Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
Het vergroot sociale vaardigheden

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen
hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. Om
risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens spelsituaties
of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er afspraken over hoe om te
gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om te voorkomen dat door oneigenlijk
gebruik letsel kan ontstaan.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen zijn
daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van afspraken die met
kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na toiletbezoek of het houden van een
elleboog voor de mond tijdens niezen of hoesten. Ook leren de jonge kinderen dat ze niet
met de afvalemmer mogen spelen.
Risico’s worden door ons in kaart gebracht aan de hand van de ongevallenformulieren (per
incident) de risico-inventarisatie schoonmaakronde formulieren (maandelijks) en de risico
inventarisatiecheck door de ouderraad (jaarlijks). Deze gegevens worden verwerkt in een
registratiedocument ‘registratie en trend analyse ongevallen’, en RIE schoonmaakronde en
worden besproken in de teamoverleggen. Acties daar uit voortvloeiend worden meteen
opgepakt en geregistreerd in de betreffende documenten en huisregels en pedagogisch
beleid worden indien nodig aangepast.
Ieder jaar worden alle registraties en belangrijke acties daaruit voorvloeiende beschreven in
een gezondheid en veiligheidsverslag.
Dit verslag wordt gedeeld met de ouderraad en toegevoegd aan de nieuwsbrief voor alle
ouders.

