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Doelen 
 

VERZORGEN 
 
 

BELEID SLAPEN 
 

 
Het doel Kinderen slapen in een veilig bed, wordt bereikt door: 

 
Onze kinderbedden voldoen aan de wet Kinderbedden en boxen. 

 
Wij controleren regelmatig of de bedden niet stuk zijn. Er wordt een goed passend 

matras gebruikt. Het matras kan gemakkelijk in het bedje gelegd worden. Er is 

geen ruimte tussen het matras en het bed. De bedden worden veilig opgemaakt. 

Wij zorgen ervoor dat er geen speelgoed of voorwerpen in de bedjes liggen, 

behalve kleine, zachte knuffels of een pop. De kinderen worden door de 

begeleiding niet te warm toegedekt. Baby's slapen in een slaapzak. De temperatuur 

en de vochtigheidsgraad in de slaapruimten worden door monitoren bewaakt. Er 

zijn camera's en babyfoons in de slaapruimten opgesteld, waardoor de kinderen 

voortdurend in de gaten gehouden kunnen worden. Daarnaast controleert de 

begeleiding minimaal een keer per drie kwartier de slaapruimten, wanneer de 

kinderen slapen. 

 
 

Het doel Kinderen jonger dan 2 jaar worden de veilig slaapadviezen uit het 
 

Protocol Kinderopvang ter preventie van wiegendood opgevolgd, wordt 
bereikt 

 
door: 

 
Baby's worden op hun rug in bed gelegd. 

 
Ouders die hun baby op hun buik willen laten slapen, moeten hiervoor een formulier 

ondertekenen. Om vergissingen te voorkomen, wordt aan het bed van een 

'buikslaper' een kaart met een grote letter B bevestigd. De temperatuur in de 

slaapruimten wordt bewaakt om warmtestuwing tegen te gaan. Kinderen die van 

huis uit gewend zijn aan een fopspeen, gebruiken die ook als ze op de 

kinderopvang naar bed gaan. De slaapruimten worden voortdurend geventileerd. 

Alle ruimten in de kinderopvang, dus ook de slaapruimten, zijn rookvrij. 

 
 

Het doel Kinderen slapen in een schoon bed, wordt bereikt door: 
 

De kinderbedden zelf worden een keer per maand door de 

schoonmaakdienst schoongemaakt. 



 
De dekentjes worden een keer per maand gewassen. Elke vrijdag wordt al het 

beddengoed verschoond (gewassen op 60 graden) en de matrassen gelucht. In 

bijzondere gevallen (kinderen die verkouden zijn, of kinderen die kwijlen) worden 

de bedden direct verschoond. Ieder kind heeft zijn eigen bedje, met zijn eigen 

beddengoed en/of slaapzak. 

 

Het doel Kinderen slapen in een veilig ingerichte slaapkamer, wordt bereikt 

door: 

Er is voldoende afstand tussen de bedden. 

Er is voldoende afstand tussen de bedden en de gordijnen/muren, op het moment 

dat de bedden door de kinderen gebruikt worden. Er staan geen voorwerpen in de 

slaapruimte die het voor de kinderen makkelijk maakt hun bed uit te klimmen. Er is 

genoeg bewegingsruimte in de slaapruimte voor de begeleiding om de kinderen te 

verzorgen. 

 

Het doel Kinderen worden tijdens het slapen in de gaten gehouden, wordt 

bereikt door: 

Er hangen camera's en babyfoons in alle slaapruimten, om de kinderen continu 

tijdens het slapen in de gaten te houden. 

De begeleiding kijkt minimaal een keer per drie kwartier in de slaapruimten zelf. 

 

BELEID ETEN / DRINKEN 

 

Het doel Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd, 

wordt bereikt door: 

De ruimte voor de kinderen is geheel afgestemd op de leeftijdsgroep: kind-veilig 

ingericht, de hoogte van tafels, stoelen, kapstokken, toiletten e.d. zijn aangepast 

aan de lengte van de kinderen. De baby's zitten op aangepaste baby-stoelen met 

zekering, waardoor ze niet uit hun stoeltjes kunnen vallen. De stoeltjes voor de 

oudere kinderen in de klas zijn laag, waardoor de kinderen gemakkelijk op en af de 

stoelen kunnen komen. 

 

Het doel Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken, wordt 

bereikt 

door: 

Er worden verschillende soorten vers fruit aangeboden, dat in kleine stukjes wordt 

gesneden, (zo nodig gepureerd). 

In de loop van de dag worden er boterhammen, crackers, maiswafels en verse 

groenten gegeten. Het eten is een gezamenlijke activiteit aan tafel, dat veel slechte 



eters ‘meesleept‘ in het durven proeven en opeten. Baby’s volgen hun eigen ritme, 

het (mee)geven van borstvoeding is mogelijk. Zuigelingenvoeding wordt door het 

kinderdagverblijf verstrekt, indien ouders daar voor kiezen. 

 

Het doel Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek 

van worden, wordt bereikt door: 

De keuken en de eetruimte worden voor en na elk gebruik goed schoongemaakt. 

Theedoeken / handdoeken en vaatdoeken worden dagelijks verwisseld. Al het 

voedsel is vers. Het eten wat overblijft, wordt ingevroren. Bereid eten uit de vriezer 

wordt binnen 2 maanden gebruikt. 

Alle open producten worden met een datum gemarkeerd. De begeleiders werken 

hygiënisch, volgens het handboek van de GGD, zoals bijvoorbeeld handen wassen 

na het bezoek aan het toilet en voor het eten. 

 

Het doel Heet eten en drinken leiden niet tot letsel, wordt bereikt door: 

De begeleidster zorgt dat het voedsel en het drinken op de juiste temperatuur is (dit 

geldt ook voor flesvoeding). 

In onze kinderopvang worden er geen placemats en tafelkleden gebruikt, waar 

kinderen aan kunnen trekken. Thee (of andere lauwe dranken) wordt aan tafel 

gedronken. Thee of koffie voor de begeleidsters wordt ver op tafel of hoog gezet, 

zodat kinderen er niet bij kunnen. Thee of andere hete dranken worden niet door 

de begeleidsters gedronken wanneer er een kind op schoot zit. 

 

BELEID FOPSPEEN GEBRUIK 

 

Het doel Fopspenen zijn veilig zodat letsel of verspreiding van ziekte kiemen 

wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

De fopspenen worden wekelijks uitgekookt.   

De fopspenen zijn niet onder handbereik van de kinderen. De fopspenen worden in 

aparte bakjes op naam bewaard. De fopspenen worden alleen op bepaalde 

momenten gebruikt (bijvoorbeeld tijdens het slapen of als het kind er echt behoefte 

aan heeft). De begeleiding ziet er op toe dat een fopspeen alleen door het 

betreffende kind zelf gebruikt wordt. 

 

BELEID ZONBESCHERMING 

 

Het doel Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging, 

wordt bereikt door: 



De kinderen worden voor het naar buiten gaan ingesmeerd met 

zonnebrandbescherming voor kinderen. 

De kinderen krijgen een eigen petje of hoedje op tegen de zon. Op warme dagen 

spelen de kinderen buiten in de schaduw. De kinderen krijgen op warme dagen 

extra drinken tegen uitdroging. Op de warmste uren van de dag spelen de kinderen 

niet buiten. 

 

BELEID MEDISCH HANDELEN 

 

Het doel Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldig medische 

behandeling te geven, wordt bereikt door: 

Er is altijd een pedagogisch medewerker aanwezig met een 'EHBO diploma voor 

kinderen'. Er zijn Eerste Hulp middelen (EHBO koffers) in de opvang aanwezig. 

Wanneer ouders willen dat de pedagogisch medewerkers medicatie aan hun 

kinderen geven, moeten zij hiervoor het medicatie-toestemmingsformulier 

ondertekenen.  

 

Het doel Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een 

geldig en geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO, wordt bereikt 

door: 

Het doel is dat alle pedagogisch medewerkers een geldig ‘Kinder EHBO’ diploma 

hebben. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan is er altijd een pedagogisch 

medewerker met EHBO diploma aanwezig.  

 

BELEID VERSCHONEN / TOILETGEBRUIK 

 

Het doel Kinderen worden verschoond op een veilige aankleedtafel, wordt 

bereikt door: 

Tijdens het verschonen van de kinderen geldt het volgende protocol: 

 nooit van de aankleedtafel weg lopen 

 het kind wordt altijd vastgehouden 

 alle materialen liggen onder handbereik 

 er ligt afleidingsmateriaal voor de kinderen op de aankleedtafel. 

 

Het doel Kinderen worden op veilige en hygiënische wijze en op een schone 

tafel verschoond, wordt bereikt door: 

Na elke verschoning wordt het aankleed-kussen met een spray en keukenpapier 

gereinigd. Voor en na de verschoning wast de begeleidster haar handen. Indien 

nodig gebruikt de begeleidster plastic handschoenen. 



 

Het doel Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch 

wordt bereikt door: 

Handen wassen na het bezoek aan het toilet. 

De wc' s en de wc-ruimte worden een aantal keren per dag schoongemaakt met 

een spray en keukenpapier. De handdoeken worden dagelijks vernieuwd of er 

worden papieren handdoeken gebruikt. 

 

 

BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN 

 

Het doel Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen, 

wordt bereikt door: 

Er zijn een aantal vaste momenten wanneer de kinderen hun handen wassen: voor 

en na het eten en 's ochtends voor het kringmoment. 

De leidster let goed op dat de kinderen na elk gebruik van het toilet hun handen 

goed met vloeibare zeep wassen en hun handen goed afdrogen. 

 

Het doel Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van 

ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

De handen worden gewassen na hoesten, niezen en de neus snuiten. 

De kinderen worden er op gewezen dat ze tijdens het hoesten of niezen dit in hun 

elleboog of in een papieren zakdoek doen. De begeleidsters zien er op toe dat 

kinderen met snottebellen hun neus snuiten / hun neus schoongemaakt wordt. Er 

wordt iedere keer een schone papieren zakdoek gebruikt. 

 

Het doel Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind 

een wondje heeft, wordt bereikt door: 

Handen worden gewassen voor en na de wondverzorging. 

De wond wordt zo nodig schoongemaakt. Pus / wondvocht wordt, voordat het gaat 

lekken, met een steriel gaasje gedept. Wondjes worden met een waterafstotende 

pleister of verband afgedekt. Pleisters of verband worden regelmatig vernieuwd. 

Handen worden na aanraking met pus of wondvocht extra gewassen. Bij kinderen 

die aan wondjes en/of blaasjes krabben, wordt extra aandacht aan handhygiëne 

besteed. 

 

Het doel Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden, wordt 

bereikt door: 

Alle afvalbakken zijn afgedekt. 



De afvalbakken worden dagelijks geleegd. Handen worden gewassen na contact 

met afval. 

 

Het doel Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, 

slabbetjes, spuugdoekjes, washandjes), wordt bereikt door: 

Elk kind heeft zijn eigen slabbetje of spuugdoekje, die na elke maaltijd of gebruik 

vervangen wordt. Er worden elke dag schone handdoeken en vaatdoekjes 

gebruikt, die aan het eind van de dag vervangen worden. Het vuile goed wordt 

gewassen op 60 graden. 

 

Het doel Kinderen spelen met schoon speelgoed, wordt bereikt door: 

Speelgoed waar een ziek kind mee heeft gespeeld, wordt gereinigd, voordat 

andere kinderen het gebruiken. Speelgoed dat in de mond genomen wordt, wordt 

dagelijks gereinigd. Speelgoed dat niet in de mond genomen wordt, wordt 

maandelijks gereinigd. Zichtbaar verontreinigd speelgoed wordt direct gereinigd. 

Speelgoed wordt na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel 

gedesinfecteerd. Er wordt alleen eenvoudig te reinigen speelgoed gebruikt. 

Speelgoed voor binnen en buiten wordt gescheiden gehouden. Speelgoed wordt 

schoongemaakt met niet-schadelijke schoonmaakmiddelen. Verkleedspullen 

worden maandelijks gewassen op minimaal 40 graden. Wanneer zieke kinderen 

met de verkleedspullen spelen, worden de spullen extra gewassen. Knuffels en 

stoffen speelgoed worden maandelijks gewassen op minimaal 40 graden. Wanneer 

zieke kinderen (met bijvoorbeeld een koortslip) met de knuffels voor algemeen 

gebruik spelen, worden de knuffels direct extra gewassen. 

 

Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden spelen in zwembadjes, als 

deze in de zomer worden opgezet, wordt bereikt door: 

Bij heel wam weer kan er buiten een zwembadje opgezet worden. Hier wordt slecht 

een heel klein laagje koud water ingedaan en het water wordt dagelijks ververst.  

 

Het doel Kinderen kunnen zonder ziek te worden in de zandbak spelen, wordt 

bereikt door: 

Er is in het kinderdagverblijf zelf geen zandbak aanwezig. Er is buiten, in onze 

achtertuin, wel zand aanwezig, waar de kinderen mee spelen. De kinderen wassen 

hun handen met zeep, elke keer als ze buiten hebben gespeeld. Daarnaast is de 

achtertuin vrijwel niet toegankelijk voor katten.  

 

Het doel De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, 

bijen en teken, wordt zo klein mogelijk gemaakt, wordt bereikt door: 



In de buitenruimte wordt zoet eten beperkt. Plakkerige handen en monden worden 

bij buiten spelende kinderen direct schoongemaakt. Bij overlast door een 

wespennest wordt direct de ongediertebestrijdingsdienst ingeschakeld. 

SOCIALE VEILIGHEID 

 

BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG 

 

Het doel Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door 

medewerkers, wordt bereikt door: 

Er zijn vrijwel altijd 2 leidsters, of een leidster met vrijwilliger, op een groep (het 

vier-ogen-principe). 

Er is iemand die regelmatig, onaangekondigd binnen kan komen. De leidsters 

weten dat dit op ieder moment kan gebeuren. Er zijn ramen in iedere klas, zodat 

iedereen op elk moment kan binnenkijken. Er wordt niet vergaderd tijdens de 

openingsuren van de kinderopvang. Bij het aannemen van nieuwe medewerkers 

worden er persoonlijke referenties opgevraagd bij vorige werkgevers. Nieuwe 

medewerkers mogen pas op de kinderopvang gaan werken op het moment dat ze 

een recent VOG hebben ingeleverd en gekoppeld zijn in het personenregister.  

 

Het doel Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 

onderling direct aangepakt, wordt bereikt door: 

Onder ongewenst gedrag verstaan we slaan, schoppen, bijten en dergelijke. 

Bij ongewenst gedrag wordt het kind direct daarop aangesproken. We spreken een 

kind elke keer op het ongewenste gedrag aan. Wij leren het kind dat ongewenst 

gedrag consequenties heeft en bovendien geven wij het kind de gelegenheid om 

tot rust te komen door het even op een stoel aan de kant te zetten. Ook stimuleren 

wij het kind om excuses aan te bieden aan het kind tegen wie het niet lief deed. Het 

kind krijgt een compliment als het zich goed gedragen heeft. Wij grijpen elk goed 

moment aan om dat positief te benadrukken. De vaste leidster van het kind 

bespreekt de gebeurtenissen met de ouders/verzorgers. 

 

Het doel Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te 

signaleren en het aan te pakken, wordt bereikt door: 

Dit wordt aangepakt door deze stappen te nemen: 

Stap 1: De beroepskracht - Observeert het kind - Brengt signalen bij het kind in 

kaart-Bespreekt de zorg met de aandachtsfunctionaris - Bespreekt de zorg met 

betrokkenen -Documenteert  

Stap 2: De beroepskracht - Bespreekt signalen met collega's / 

bemiddelingsmedewerkers - Heeft overleg met de aandachtsfunctionaris voor 



advies - Heeft contact met Veilig Thuis voor advies - Geeft (indien van toepassing) 

signaal in verwijsindex - Documenteert  

Stap 3: De beroepskracht - heeft gesprek met de berokkenen - Documenteert 

Stap 4: De beroepskracht - Beoordeelt de risicotaxatie - Heeft bij twijfel contact met 

Veilig Thuis - Weegt aan de hand van afwegingskader - Documenteert 

Stap 5: De beroepskracht - Beslist aan de hand van de uitkomsten (van het 

afwegingskader) - Bespreekt een melding met de betrokkenen - Documenteert 

 

Het doel Op de opvang is een vier-ogenbeleid voor de kinderdagopvang, 

wordt bereikt door: 

Zoals in het doel "Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door 

medewerkers." al is aangegeven: 

Er zijn vrijwel altijd 2 leidsters, of een leidster met vrijwilliger, op een groep (het 

vier-ogen-principe). Er is iemand die regelmatig, onaangekondigd binnen kan 

komen. De leidsters weten dat dit op ieder moment kan gebeuren. Er zijn ramen in 

iedere klas, zodat iedereen op elk moment kan binnenkijken. Er wordt niet 

vergaderd tijdens de openingsuren van de kinderopvang. Bij het aannemen van 

nieuwe medewerkers worden er persoonlijke referenties opgevraagd bij vorige 

werkgevers. Nieuwe medewerkers mogen pas op de kinderopvang gaan werken 

op het moment dat ze een recent VOG hebben ingeleverd en gekoppeld zijn in het 

personenregister. 

 

Het doel Er is een achterwachtregeling opgesteld, wordt bereikt door: 

Wanneer er, onverwacht een leidster uitvalt, is er altijd een medewerker op afroep 

beschikbaar, die binnen 15 minuten op de locatie aanwezig moet zijn. 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

Sara Katzman 0616830236 

Aurelia Huijbregts 0630096786 

Blair de Jong 0615682109 

Judith de Jonge 06 42610537 

 

BELEID HALEN/ BRENGEN 

 

Het doel De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van 

medewerker van/naar ouder bij halen en brengen is goed geregeld, wordt 

bereikt door: 

De overdrachten tussen begeleiding en de ouders vinden buiten de klas plaats, 

voor de veiligheid en de rust van de kinderen. 



Tijdens deze overdracht is er altijd een begeleidster met de kinderen in de klas 

aanwezig. Bij kinderen tot twee jaar wordt er een overdracht-schrift bijgehouden. 

waarin ouders en begeleiders informatie uitwisselen. Tijdens het breng 

/ophaalmoment kan deze schriftelijke overdracht mondeling toegelicht worden. 

Voor de oudere kinderen is een mondeling overdracht voldoende. 

 

Het doel Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is 

goed geregeld, wordt bereikt door: 

Wij hebben vaste medewerkers die de kinderen van de BSO met de bakfiets of met 

de auto halen en of brengen. Dit gaat volgens een vast schema onder 

verantwoordelijkheid van de leidinggevende van de opvang. Op het 

inschrijfformulier kunnen ouders aangeven of zij wel of geen toestemming voor het 

gebruikt van de bakfiets geven.   

De dagopvang maakt incidenteel een uitstapje waarbij van vervoer (auto of 

bakfiets) gebruik gemaakt wordt. Kinderen (vanaf 2 jaar) worden alleen 

meegenomen met de bakfiets nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven 

op het inschrijfformulier. 

 

BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING 

 

Het doel Het kind voelt zich veilig op de opvang wordt bereikt door: 

Er is vaste professionele leiding. Er zijn kleine groepen met een vaste 

groepssamenstelling. Er is een vaste dagelijkse gang van zaken. Bij baby’s wordt 

het ritme van thuis gevolgd. De kinderen krijgen duidelijke grenzen aangereikt. 

 

Het doel Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder 

toestemming, wordt bereikt door: 

Er hangen overal beveiligingscamera's in en buiten het gebouw. 

De buitendeuren blijven altijd dicht, waardoor niemand naar binnen kan komen 

zonder toestemming, via de intercom, van de beroepskracht. 

 

Het doel Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten wordt 

bereikt door: 

Alle deuren - binnen en buiten - zijn over het algemeen dicht. Wanneer deuren 

open staan i.v.m. de ventilatie wordt er extra goed op de kinderen gelet door de 

beroepskracht. De kinderen zijn altijd onder toezicht van een beroepskracht. De 

deurknoppen zijn hoog geplaatst, waardoor de kinderen niet zelf de deur kunnen 

opendoen. Of de deuren zijn te zwaar voor de kinderen om open te doen. 

 



Het doel Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te 

kunnen ontwikkelen wordt bereikt door: 

Het bieden van emotionele veiligheid, het bevorderen van de persoonlijke 

competentie, het bevorderen van de sociale competentie, het bevorderen van de 

morele competentie en overdracht van normen en waarden.  

 

VEILIG EN GEZOND GEBOUW EN OMGEVING 

 

BELEID VEILIG GEBOUW 

 

Het doel Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

Op alle deuren zit een veiligheid-strip (minimaal 1,20 meter hoog). 

Als de deuren open blijven, wordt er een deurklem onder gezet. Er wordt 

regelmatig gecontroleerd of de veiligheid-strip goed vast zit. De deurknop zit hoog, 

zodat de kinderen niet zelf de deur open kunnen doen. 

 

Het doel Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen, 

wordt bereikt door: 

Er zijn in de klassen geen ramen die letsels kunnen veroorzaken, omdat in de 

groepslokalen de ramen niet open kunnen en aan de bovenkant roosters hebben. 

In de slaapruimte kunnen de ramen alleen aan de bovenkant geopend worden. 

 

Het doel Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

De muren in de klassen en slaapruimtes zijn glad afgewerkt. 

Alle voorwerpen aan de muur zijn op minimaal 1.35 meter hoog geplaatst, met 

uitzondering van veilige speelhoeken. We letten op dat er nergens gevaarlijke 

dingen uitsteken. 

 

Het doel Electra is veilig zodat letsel wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

Alle stopcontacten zijn boven 1.50 m geplaatst en hebben een kindveilig keurmerk. 

Er wordt regelmatig gecontroleerd of de stopcontacten niet los zitten. Apparaten 

zoals tablet, telefoon en babyfoon worden veilig / op hoogte en onder toezicht 

opgeladen. Opladers worden na gebruik meteen opgeruimd. 

 

Het doel De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

Er staat een deur/hek voor de trap, die altijd op slot is. 

We hebben afgesproken dat de kinderen nooit mee naar boven (tweede 

verdieping) gaan. 

 



Het doel De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen, wordt bereikt door: 

De vloeren hebben een stroeve coating. De vloeren worden buiten de uren van de 

kinderopvang gedweild. Er liggen droogloop-matjes bij de ingangen. Kinderen 

verwisselen bij binnenkomst hun schoenen door sloffen. Er wordt continu op gelet 

dat er geen obstakels op de vloer liggen. De afspraak is dat kinderen in de 

binnenruimte alleen gecontroleerd mogen rennen onder toezicht van een 

pedagogisch medewerker.   

 

BELEID GEZOND BINNENMILIEU 

 

Het doel Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven, wordt bereikt door: 

Er wordt continu gezorgd voor een goede luchtkwaliteit in de ruimten van de 

kinderdagopvang: luchtvochtigheid, CO2 meten, temperatuur checken. 

Als het nodig is (benauwd, of te warm) worden waar mogelijk de ramen opengezet. 

Spullen, die een allergische reactie kunnen veroorzaken, worden niet gebruikt. 

Zowel in de winter als in de zomer ervoor zorgen dat de ruimte een aangename 

temperatuur heeft. 

 

Het doel De ruimtes zijn schoon, wordt bereikt door: 

Wij werken met een maandelijks schoonmaakschema. 

In dit schoonmaakschema zijn alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden van 

de groep opgenomen. Het is verdeeld in dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse 

schoonmaaktaken. De klassen worden regelmatig gelucht. 

 

Het doel De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen, wordt bereikt 

door: 

De meubels in de klassen zijn makkelijk schoon te maken. 

Er wordt gestofzuigd als er geen kinderen in de klas zijn. De klas wordt tijdens en 

na het stofzuigen gelucht. De klassen worden dagelijks schoongemaakt (wij 

werken aan de hand van een maandelijks schoonmaakschema). 

 

Het doel Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt 

voorkomen, wordt bereikt door: 

Er worden geen schoonmaakmiddelen met sterke of prikkelende geur in de buurt 

van kinderen gebruikt. Er worden geen luchtverfrissers of schoonmaaksprays in de 

buurt van kinderen gebruikt. Er worden geen producten met oplosmiddelen en 

andere chemische producten in het bijzijn van kinderen gebruikt. Het gebouw is 

rookvrij. Er wordt voor knutselen verf en lijm op waterbasis gebruikt. De verwarming 

en andere installaties worden jaarlijks gecontroleerd. 



 

VEILIG ONTDEKKEN 

 

BELEID SPEELMATERIAAL 

 

Het doel Aangeboden speelmateriaal is veilig, wordt bereikt door: 

Er is voldoende en gevarieerd kind-veilig, stevig speelgoed aanwezig. 

Het spelmateriaal sluit aan op de ontwikkeling van de kinderen. Het spelmateriaal 

is er op gericht om de ontwikkeling van de kinderen te stimuleren. Het 

spelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op losse en kapotte onderdelen. 

Losse en kapotte spelmaterialen worden direct weggegooid of vervangen. 

 

Het doel Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er 

niet mee wordt gespeeld, wordt bereikt door: 

De kinderen leren hun spelmateriaal op te ruimen. 

Het speelgoed wordt in de bestemde kast netjes opgeborgen. Spelletjes met kleine 

onderdelen worden buiten handbereik van de kleine kinderen bewaard. De 

begeleidster zorgt er voor dat de klas netjes opgeruimd wordt. De begeleidster 

zorgt er voor dat er geen kleine onderdelen van het speelgoed op de grond 

achterblijven. 

 

BELEID SPELEN OP HOOGTE 

 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

over spelen op hoogte, wordt bereikt door: 

De begeleidster bespreekt met de kinderen de regels bij het spelen op hoogte, voor 

zowel binnen als buiten. 

De begeleidster geeft het voorbeeld aan de kinderen wat wel of niet mag. De 

kinderen mogen nooit op stoeltjes, tafeltjes of buiten op de glijbaan staan. 

 

Het doel Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf 

op/in kunnen komen, zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen 

komen, wordt bereikt door: 

Jonge kinderen spelen niet op de speeltoestellen voor oudere kinderen, en 

andersom. Er wordt gezorgd voor (natuurlijke) speeltoestellen, die passen bij de 

leeftijd en het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er is altijd toezicht door de 

begeleidsters bij het spelen van de kinderen op klimtoestellen. 

 



Het doel Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en 

van goede kwaliteit, wordt bereikt door: 

Speeltoestellen worden maandelijks gecontroleerd op gebreken. 

De speeltoestellen zijn voorzien van een keurmerk voor veiligheid en kwaliteit. 

 

BELEID SPELEN OP RISICOVOLLE PLEKKEN 

 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

over spelen op risicovolle plekken, wordt bereikt door: 

Er zijn een aantal vaste veilige speelplaatsen waar de begeleidsters met de 

kinderen spelen, dit wordt regelmatig besproken en overlegd met het team. 

De kinderen spelen alleen in speelruimten en speeltuinen die voor hun leeftijd en 

ontwikkelingsniveau geschikt zijn. De kinderen spelen altijd onder toezicht van een 

begeleidster. 

 

Het doel Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen zijn 

afgeschermd, wordt bereikt door: 

De begeleidster zorgt ervoor dat de deuren van de ruimten, die niet voor de 

kinderen bestemd zijn, dicht blijven.  

De begeleidster zorgt ervoor dat er geen gevaarlijke voorwerpen in de buurt van de 

kinderen zijn. De kinderen spelen altijd onder toezicht van de begeleidster. 

 

Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek 

te spelen, wordt bereikt door: 

De inrichting van de dagopvang is volledig aangepast aan de doelgroep: 

De dagopvangvoorziening is een veilige, kindvriendelijke vorm van kinderopvang 

voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De twee ruimten zijn elk geschikt voor 8 

kinderen. Een hele jonge baby heeft plezier in spelletjes die hangen binnen 

handbereik, terwijl een oudere baby die geleerd heeft zich om te draaien dit in de 

veilige beslotenheid van de box heerlijk kan oefenen. De ruimte voor de kinderen is 

geheel afgestemd op de leeftijdsgroep, wat wil zeggen dat de ruimte kindveilig is 

ingericht. De hoogte van tafels, stoelen, kapstokken, toiletten e.d. is aangepast aan 

de lengte van de kinderen. Er is voldoende en gevarieerd kindveilig, stevig 

speelgoed en spelmateriaal dat aansluit op de ontwikkeling van de kinderen en dat 

de ontwikkeling kan stimuleren. De voorzieningen van de dagopvang sluiten aan bij 

de behoeften van 

kinderen in de leeftijdscategorie van 0 tot 4 jaar. De voorziening voldoet aan de 

eisen die de GGD en de brandweer stellen op het gebied van (brand)veiligheid en 

hygiëne. Jaarlijks wordt de Risicomonitor opnieuw doorlopen. Er wordt voldaan aan 



het 4-ogen principe, zoals ook uitgebreid vermeld staat in de bijlage van de 

informatie-email. Een groep kinderen wordt geleid door voldoende gediplomeerde 

pedagogisch medewerkers. De leidster is in het bezit van een EHBO-diploma en 

een diploma op minimaal Mbo-niveau conform de opleidingseisen, zoals die zijn 

geformuleerd in de CAO Welzijn. Voor de continuïteit is tenminste één vaste 

leidster / groepshulp op een groep aanwezig.  

 

BELEID SPELEN MET SNELHEID 

 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

over spelen met snelheid, wordt bereikt door: 

De begeleidster laat, uit veiligheidsoverwegingen, kinderen alleen fietsen op 

fietsjes, of driewielers zonder spaken. 

Het kinderdagverblijf hanteert duidelijke (spel)regels voor fietsen en (voet)ballen. 

De kinderen leren deze spelregels. De begeleidster houdt tijden aan voor druk spel 

(balspelen, fietsen). 

 

Het doel De ruimte rond de schommel is vrij van kinderen of obstakels, wordt 

bereikt door: 

Er is geen schommel aanwezig in ons kinderdagverblijf. 

Wanneer de kinderen buiten het kinderdagverblijf, in een speeltuin van anderen 

spelen, wordt er opgelet dat er extra ruimte rondom de schommel vrij wordt 

gelaten. Wij leren de kinderen om nooit in de buurt van een schommel spelen. 

 

Het doel Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen 

Uitvoeren, wordt bereikt door: 

Er is een geschikte vrije ruimte (in de grote zaal en buiten) voor fietsende kinderen, 

zodat ze niet tegen elkaar aanrijden. 

Jonge kinderen mogen niet alleen gelaten worden in de buurt van het deel, waar 

activiteiten op snelheid plaatsvinden. 

 

Het doel Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als 

bijvoorbeeld fietsen of skaten/ skateboarden. wordt bereikt door: 

Dit is voor ons kinderdagverblijf niet van toepassing, omdat wij geen skateboards of 

skates hebben. Bij kleine fietsjes hebben de kinderen geen 

beschermingsmaterialen nodig. 

 

BELEID SPELEN MET GEVAARLIJKE VOORWERPEN 

 



Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

over spelen met gevaarlijke voorwerpen, wordt bereikt door: 

De begeleidster zorg er voor dat er geen gevaarlijke voorwerpen in de buurt van de 

kinderen zijn (bv. Messen of gereedschap). 

Gereedschap wordt buiten het bereik van kinderen in een gesloten kist bewaard. 

Kinderscharen en prikpennen worden alleen onder toezicht van de leidster 

gebruikt, en worden na het gebruik veilig opgeborgen. 

 

Het doel Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat 

geschikt voor de leeftijd van het kind, wordt bereikt door: 

Jonge kinderen worden altijd uit de buurt gehouden als er met gereedschap wordt 

gewerkt. Kinderscharen zijn afgestemd op de leeftijd van de kinderen. 

 

Het doel Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of 

beschermingsmiddelen wanneer ze met gevaarlijke voorwerpen spelen of 

werken wordt bereikt door: 

Niet van toepassing. 

 

Het doel Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met 

gevaarlijke voorwerpen spelen of werken, wordt bereikt door: 

De kinderen bevinden zich in afgesloten ruimten, waar geen gevaarlijke 

voorwerpen zijn. De kinderen spelen altijd onder toezicht van de leidster. Jonge 

kinderen worden uit de buurt van gevaarlijk speelmateriaal (bv. scharen) van 

oudere kinderen gehouden. 

 

Het doel Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn 

veilig opgeborgen, wordt bereikt door: 

Gevaarlijke voorwerpen worden in een afgesloten gereedschapskist of in een hoge 

kast of in een afgesloten bergruimte bewaard. 

 

BELEID TREK EN DUWSPELEN (STOEIEN) 

 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

over trek en duwspelen, wordt bereikt door: 

De kinderen leren dat ze elkaar geen pijn mogen doen en onmiddellijk te stoppen 

als de ander dat wil. De begeleidster zorgt ervoor dat de kinderen het verschil 

weten tussen stoeien en vechten. De kinderen spelen altijd onder toezicht van een 

begeleidster. De begeleidster grijpt in zodra ze herkent dat een kind vecht, of iets 

vervelend doet, bij een ander kind. 



 

Het doel Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en 

duwspelletjes doen, wordt bereikt door: 

De kinderen spelen altijd onder toezicht van een begeleidster. 

De begeleidster grijpt in zodra ze herkent dat een kind vecht, of iets vervelend 

doet, bij een ander kind. 

 

BELEID SPELEN UIT ZICHT 

 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

over spelen uit het zicht, wordt bereikt door: 

De kinderen spelen altijd onder toezicht van de begeleidster. 

 

Het doel Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd waarin kinderen uit het 

zicht kunnen spelen, wordt bereikt door: 

De kinderen spelen altijd onder toezicht van een begeleidster 

 

BELEID UITSTAPJES 

 

Het doel Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers 

wanneer er op stap wordt gegaan, wordt bereikt door: 

Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de pedagogische werkers en de 

kinderen over de gedragsregels tijdens de uitstapjes. 

Er is voldoende begeleiding tijdens de uitstapjes. Alle kinderen dragen een oranje 

vest met de gegevens van het kinderdagverblijf. Ook wordt er een "ring" 

meegenomen met de namen en gegevens van alle kinderen die meegaan. Na elk 

uitstapje wordt er (indien nodig) geëvalueerd wat er wel of niet goed ging. 

 

Het doel Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes, wordt bereikt door: 

Voor elk uitstapje wordt er besproken hoeveel begeleiding er nodig is. 

Indien nodig, wordt er extra hulp geregeld. 

 

Het doel De risico's op de te bezoeken locaties of de weg er naar toe zijn 

bekend, wordt bereikt door: 

Er worden duidelijke afspraken gemaakt met het team - wie let op wie en indien 

nodig ook met de eigenaar van de locatie waar wij naartoe gaan. 

De begeleidsters letten extra op in verkeerssituaties (de weg oversteken enz.) en 

geven voortdurend het goede voorbeeld aan de kinderen. 

 



Het doel De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig, 

wordt bereikt door: 

Alle kinderen worden volgens de regels veilig in de auto gezet. 

Er wordt ervoor gezorgd dat alle kinderen op een veilige aangepaste stoel zitten en 

gordels om hebben. Afhankelijk van het aantal kinderen zit er een extra 

begeleidster naast de kinderen in de auto. Ook wordt een veilige bakfiets gebruikt 

met genoeg fietsgordels. Kinderen (vanaf 2 jaar) worden alleen meegenomen met 

de bakfiets nadat ouders hiervoor toestemming hebben gegeven op het 

inschrijfformulier.  

 


