Beleidsplan veiligheid en gezondheid van
Kinderopvang Pippi Langkous

Algemeen
Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze buitenschoolse opvang
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 beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018.
Dit beleidsplan zorgt ervoor dat door verschillende maatregelingen de veiligheid en gezondheid
van de kinderen, ouders en medewerkers zoveel mogelijk gewaarborgd worden. Willy aan de
Stegge-te Velthuis is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een
beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerker(s ) zich betrokken
voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal dit plan samen met de medewerker(s )regelmatig
geëvalueerd tijdens werkoverleggen en indien gewenst aanscherpt, c.q. bijgesteld worden. Dit om
de kwaliteit zo hoog mogelijk te houden.

De werkwijze
Kinderopvang Pippi Langkous is een veilige opvang voor kinderen. Er wordt gestreefd naar een
warme, open en gemoedelijke sfeer, waarin kinderen zich vrij voelen om zichzelf te zijn en zich
volop kunnen ontwikkelen.
In de omgang met elkaar ontwikkelen de kinderen een gevoel van respect voor zichzelf en voor
anderen en leren ze verantwoordelijkheid te dragen voor eigen handelen.
Ieder kind krijgt individuele aandacht, rekening houdend met leeftijd en behoeften van het kind.
Binnen de grenzen van redelijkheid en veiligheid blijft er altijd aandacht en ruimte voor het eigen
initiatief en de eigen wil van het individuele kind. In de omgang met anderen kinderen en met de
pedagogisch medewerker (s), krijgt het kind de ruimte om emoties te tonen. Emoties, zowel
positieve als negatieve, zullen bespreekbaar worden gemaakt. Willy streeft ernaar om zo adequaat
mogelijk in te spelen op deze emoties. Om kinderen te troosten, is het bieden van een gevoel van
geborgenheid van groot belang.
Bij Kinderopvang Pippi Langkous wordt gewerkt volgens de visie van Pedagoog Janus Korczak.

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 onder verdeeld
in drie categorieën:
1. fysieke veiligheid
2. sociale veiligheid
3. gezondheid
Per categorie hebben we maximaal 3 belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende
maatregelen die zijn genomen om het risico tot het minimum te beperken.
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van de fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote
risico’s:
– Vergiftiging
– Verbranding
De maatregelen die we genomen hebben om vergiftiging te voorkomen zijn:
- Schoonmaakmiddelen, andere giftige stoffen worden buiten bereik van de kinderen bewaard.
- Er zijn geen giftige of stekelige planten/begroeiing rondom of op het buiten speelterrein.
- Echte schoonmaakwerkzaamheden (waarbij schoonmaakmiddel gebruikt wordt), worden gedaan
wanneer de kinderen niet aanwezig zijn.
- Medicijnen worden bewaard buiten bereik van kinderen (indien nodig in de koelkast).
- Apparatuur en gereedschap zijn veilig opgeborgen.
De maatregelen die we genomen hebben om verbranding te voorkomen zijn:
- Er worden geen kaarsen gebrand.
- Kopjes met hete dranken worden buiten bereik van de kinderen geplaatst.
- De kinderen wassen hun handen in de sanitair ruimte, waar alleen een koud waterkraan is.
- De kinderen gebruiken de warm water kraan alleen onder begeleiding en krijgen instructies hoe
om te gaan met de warm water kraan.
- Kinderen mogen onder toezicht met het lijm pistool werken.
–Het gasfornuis wordt alleen gebruikt door de volwassenen.
–De aansteker voor het fornuis ligt boven op de wasemkap, daar kunnen de kinderen niet bij.
Een aantal algemene voorbeelden van veiligheid die we hebben genomen binnen onze opvang
zijn:
-Stopcontacten zijn beveiligd.
-Losse matten of vloerkleden hebben een slip vaste ondermat om verschuiven te voorkomen.-Wanneer er geknoeid wordt met water (bijv. in de keuken of badkamer) wordt dit zo snel mogelijk
opgeruimd om uitglijden te voorkomen.
-Geen spullen voor de nooduitgangen plaatsen. Voor de overige risico’s verwijzen we naar de
complete risico-inventarisatie die is uitgevoerd in januari 2018.
Sociale veiligheid:
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
1. Grensoverschrijdend gedrag
2. Kindermishandeling
Wij hanteren het Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, hier te downloaden:
https://www.boink.info/meldcode-kindermishandeling
3. Vermissing
De maatregelen die we genomen hebben bij grensoverschrijdend gedrag:
- Alle medewerksters zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag en hebben daarbij een
opleiding conform cao kinderopvang.
- Omgangsvormen zijn vastgelegd, huisregels hangen in de opvang.

- Goed signaleren.
- Goed melden.
- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind
mishandeld op de opvang. Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.
De maatregelen die we genomen hebben bij kindermishandeling zijn:
- Alle medewerksters zijn op de hoogte van de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.
Wij hanteren het Protocol Kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag, hier te downloaden:
https://www.boink.info/meldcode-kindermishandeling
–Medewerksters weten dat Willy aan de Stegge-te Velthuis het eerste aanspreekpunt is.
De maatregelen die we genomen hebben bij vermissing zijn:
- Houd altijd de presentielijst bij, zodat je weet hoeveel kinderen aanwezig zijn
- Houd altijd toezicht als de kinderen buiten spelen( met uitzondering van kinderen boven de 8 jaar
met toestemming van ouders).
- Mocht er toch een kind vermist zijn dat wordt de werkinstructie vermissing kind opgevolgd (zie
bijlage 1).
Gezondheid:
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
–Ziektekiemen
- Buiten
- Binnen
De maatregelen die we genomen hebben m.b.t. de overdracht van ziektekiemen zijn:
Handhygiëne:
Was je handen:
-Voor het aanraken en bereiden van voedsel
-Voor het eten of helpen bij het eten
-Voor wondverzorging
-Voor het aanbrengen van zalf of crème
-Na hoesten, niezen en snuiten
-Na toilet gebruik
-Na contact met speeksel, snot, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed
-Na schoonmaakwerkzaamheden.
Handen wassen gebeurt volgens de werkinstructie Handen wassen.
-Gebruik stromend water.
-Gebruik 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.

Toilet hygiëne:
-Leer de kinderen hun handen te wassen met water en zeep na toiletbezoek
-Let erop dat er geen speelgoed of eten wordt meegenomen naar het toilet
-Doorspoelen na toilet gebruik.
-De toiletruimte wordt dagelijks schoongemaakt.
De was:
-Gebruik altijd een schoon vaatdoekje om de tafels, stoelen en bank na de maaltijd te reinigen
-De vaatdoek wordt na gebruik met heet water uitgespoeld en minimaal ieder dagdeel vervangen.
-Alle was, theedoeken, vaatdoeken etc. knuffels, poppenkleertjes, speelgoed wordt gewassen bij
Willy aande Stegge-te Velthuis thuis.

De maatregelen die van belang bij verkoudheid zijn:
1. Voorkom aanhoesten; leer de kinderen tijdens hoesten of niezen het hoofd weg te draaien of het
hoofd te buigen.
2. Wijs kinderen erop dat ze tijdens het hoesten of niezen de hand voor de mond moeten houden.
Laat de kinderen de handen wassen als blijkt dat deze na hoesten, niezen zichtbaar vuil zijn. Laat
kinderen regelmatig hun neus snuiten.
3. Gebruik telkens voor ieder kind een schone wegwerp zakdoek. Er staat op de groep een doos
tissues
Speelruimte
Dagelijks wordt schoongemaakt:
-Deuren en deurklinken en de vloer
-Keukenkastjes
-Aanrechtbladen en spoelbak
-Binnenramen
-Afstandbeding van de playstation
-iPad
Wekelijks wordt grondig schoongemaakt:
-Alles wordt hoog gezet dan wordt er goed gestofzuigd
-Lego en auto bakken
-Kinderbedjes, autogarages etc.
Buiten
De maatregelen die we genomen hebben bij buitenspelen zijn:
-Tel voordat je naar buiten gaat de kinderen
-De kinderen mogen niet op de omheining klimmen
-Houd altijd toezicht als de kinderen buitenspelen (jonger dan 8 jaar).
-Wanneer er speelmateriaal uit de buitenberging wordt gehaald, gebeurt dit altijd in overleg met
pedagogisch medewerkster. Na gebruik wordt het buitenspeelmateriaal samen opgeruimd.
-Speelmateriaal zoals fietsjes e.d. worden gebruikt op het bestrate gedeelte van het buitenterrein,
dus niet op het gras. De pedagogisch medewerksters letten erop dat de kinderen niet tegen elkaar
aan botsen met fietsen en skelters.
-Speeltoestel, kinderen mogen niet op het speeltoestel klimmen.
-Schommels, kinderen mogen de schommels gebruiken als schommel en niet als draaiobject.
Buitenspelen bij zon:
-Kinderen worden op zonnige dagen ingesmeerd met zonnelotion. voordat ze naar buiten gaan.
- Als de temperatuur boven de 30 graden Celsius is wordt daar rekening mee gehouden. Dan
blijven we binnen spelen op heetst van de dag.
-Op warme dagen wordt er extra drinken aangeboden
-Bij hoge temperaturen worden de activiteiten aangepast.
-Het nuttigen van met name zoete etenswaren (fruit en ranja) zoveel mogelijk beperken om
wespen/bijensteken te voorkomen.
Buitenspelen bij vriesweer:
-Kleed de kinderen warm aan (sjaal, muts en wanten)
-Let goed op de sokken en schoenen van de kinderen, deze moeten voldoende warmte bieden
-Zorg dat de kinderen goed in beweging blijven.
Binnen
De maatregelen die we genomen hebben m.b.t. het binnenmilieu zijn:
Luchtkwaliteit:

-Ventileer dagelijks alle ruimtes.
-Bij voorkeur is de temperatuur in de ruimte rond de 20 graden ( niet lager dan 17 graden),
-In ruimte waar kinderen aanwezig zijn worden geen spuitbussen (verf, haarlak, luchtverfrisser)
gebruikt.
Keuken:
-De keuken maakt deel uit van de ruimte, waar de kinderen zelf speelmaterialen mogen pakken.
–Er zijn afspraken gemaakt met de kinderen uit welke lades en deuren ze wel en niet iets mogen
pakken.
Leef /speelruimte:
-Er mag niet met speelgoed gegooid worden.
-De pedagogisch medewerksters controleren zelf regelmatig het speelgoed. Speelgoed dat niet
veilig is (stuk, beschadigd, losse stiksels of touwtjes) wordt gerepareerd of weggegooid. Bij
aanschaf van nieuw speelgoed wordt gekeken of speelgoed veilig is.
-Het speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.
-Niet rennen in de ruimte.
-Er mag niet het halletje gespeeld worden.
4. Omgang met kleine risico’s
Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen
we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed
voorkomen.
Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen
we de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s.
Een bult, een schaafwond of iets degelijks kan gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant
aan:
-Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid.
-Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen.
-Het vergroot sociale vaardigheden. Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts
kleine gevolgen kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te
gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom tijdens
speelsituaties 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 daarop goede afspraken met kinderen noodzakelijk.
5. Risico-inventarisatie;
Op 1 juni 2017 is de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van
deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie in kaart gebracht. In de roze map die in
de opvang ligt zijn de uitkomsten van de inventarisatie terug te vinden.

6. Achterwachtregeling:
Als er maar 1 medewerker aanwezig is moet de achterwacht regeling worden toegepast. Dit
betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht beschikbaar is die binnen 15 min aanwezig
kan zijn op Pippi Langkous locatie. De achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de
openingsuren.
De volgende persoon is bereikbaar als achterwacht: Johny aan de Stegge
7. EHBO regeling
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van
een ongelukje. Toch is het niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich anderen calamiteiten

voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is. Bij Pippi Langkous alle medewerksters een geldig
EHBO-diploma.
Willy aan de Stegge en medewerkers hebben een Oranje kruis diploma met kinder-EHBO en
AED.
8. Evaluatie beleidsplan Veiligheid en Gezondheid:
Jaarlijks wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid geïnventariseerde en eventueel
bijgesteld.

9. Communicatie en afstemming intern en extern:
We vinden het belangrijk dat medewerksters zich betrokken voelen bij het veiligheid- en het
gezondheidsbeleid.
Wanneer het beleidsplan voor veiligheids- en gezondheid wordt opgesteld en bijgesteld, spelen zij
dan ook allen een actieve rol hierin.
Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide
introductie in het veiligheids-en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra opleiding en
instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelingen wanneer dit
aan de orde is.
Tijdens werkoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast
agenda punt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen.

Via de oudercommissie berichten wij de ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden die zo mogelijk ter plekke beantwoord.
10. Klachtenregeling
Kinderopvang Pippi Langkous is sinds 1 januari 2016 aangesloten bij de Geschillencommissie
Kinderopvang en Peuterspeelzalen in Den Haag. Ouders kunnen hun klacht bij Willy indienen.
Mochten ouders dan niet tevreden zijn, dan kunnen zij zich richten tot de oudercommissie. Maar ze
kunnen zich ook zonder tussenkomst van Willy en de oudercommissie richten tot Stichting
Klachtencommissie Kinderopvang, onderdeel van de Geschillencommissie voor Kinderopvang en
Peuterspeelzalen. www.klachtkinderopvang.nl

Bijlage 1: Werkinstructie vermissing van een kind
Bij Kinderopvang Pippi Langkous wordt dagelijks een presentielijst bijgehouden.
Zo wordt er precies bijgehouden wie er aan of afwezig is.
Mocht een Pippi kind vermist worden doe dan het volgende:
- Informeer bij je leidinggevende, of collega en vraag of zij iets weten;
- Voorkom paniek onder de kinderen;
- Beslis wie er buiten gaat zoeken en wie bij de kinderen blijft;
- Mobiel mee je mee naar buiten;
- Spreek af dat je na 15 minuten buiten zoeken terugkomt naar de BSO
- Zoek in verschillende (vooraf gesproken) richtingen;
- Wanneer een kind 15 minuten vermist wordt, bel dan de politie en zorg voor een duidelijk
signalement. Willy informeert de ouders. Als zij afwezig is bel je zelf.

