
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid 

BSO Eigen-Wijs 
 
 
 
 
 
 
 



2 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Eigen-Wijs                         Maart 2022 

Inhoud 
1. Inleiding ................................................................................................................... 3 

2. Missie, visie en doel .................................................................................................. 4 

Missie op veiligheid en gezondheid ................................................................................ 4 

Visie op veiligheid en gezondheid .................................................................................. 4 

Doel ............................................................................................................................ 4 

3. Grote risico’s ............................................................................................................ 5 

3.1 Fysieke veiligheid ................................................................................................... 5 

3.2 Sociale veiligheid .................................................................................................... 7 

3.3 Gezondheid ............................................................................................................ 9 

4. Omgang met kleine risico’s .......................................................................................... 12 

5. Risico inventarisatie .................................................................................................... 13 

6. Thema’s uitgelicht ...................................................................................................... 14 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag ................................................................................... 14 

6.2 Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR) ............................................................................. 14 

6.3 Achterwachtregeling .............................................................................................. 15 

7. EHBO regeling ............................................................................................................ 15 

8. Beleidscyclus .............................................................................................................. 16 

8.1 Beleidscyclus ......................................................................................................... 16 

8.2 Plan van aanpak .................................................................................................... 16 

8.2.1. Welke maatregelen worden er genomen? ........................................................ 16 

8.2.2. Hoe worden maatregelen geëvalueerd? ........................................................... 16 

9. Communicatie en afstemming intern en extern ............................................................. 17 

10. Ondersteuning en melding van klachten ..................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Eigen-Wijs                         Maart 2022 

1. Inleiding 
 
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSO Eigen-Wijs. Met behulp van dit 
beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. 
Al jaren doen wij een risico inventarisatie op het gebied van veiligheid en gezondheid met als 
doel de kinderen en medewerksters 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. 
Het beleid wordt continue geactualiseerd en bijgewerkt, vanaf mei 2022 zal daarom dit 
nieuwe beleidsplan gaan gelden.  
Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd 
met medewerksters. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo 
veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er 
maatregelen opgesteld voor verbetering. 
Froukje Muileman-Pluim en Ilse Brinkerink zijn eindverantwoordelijk voor het beleidsplan 
Veiligheid en Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als 
alle medewerksters 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Overal waar ouders staat kan ook ouder of verzorger(s) gelezen worden 
 Overal waar pedagogisch medewerkster staat, kan ook pedagogisch medewerker 

gelezen worden 
 Overal waar hij staat, kan ook zij gelezen worden 
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2. Missie, visie en doel 
 
 

Missie op veiligheid en gezondheid 
Onze missie is kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Wij schermen 
de kinderen af tegen grote risico`s en leren ze omgaan met kleinere risico`s. Onze 
pedagogisch medewerksters begeleiden de kinderen hierbij en zullen ze blijven prikkelen en 
uitdagen in hun ontwikkeling. 
 
 
Visie op veiligheid en gezondheid 
BSO Eigen-Wijs vindt de veiligheid en gezondheid van de kinderen erg belangrijk. We willen 
kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden, waarbij uitdaging in de directe omgeving van 
kinderen een voorwaarde is. Met ontdekken en uitproberen ontwikkelen kinderen zich.  
Elk kind doet dit op een eigen manier en in een eigen tempo. Omdat de meeste kinderen 
een drang hebben zich te ontwikkelen, komt een groot deel van het initiatief van het kind 
zelf. Wij proberen zo goed mogelijk te kijken naar het individuele kind: de leefwereld waarin 
het zich bevindt, de interesses en behoeften die het heeft. Hier spelen we op in, in onze 
dagelijkse omgang met het kind. 
De basis voor een goede ontwikkeling van een kind is liefde, veiligheid, een goede 
verzorging, plezier en een stimulerende, uitnodigende omgeving. Een kind heeft de 
mogelijkheid zich positief te hechten wanneer deze elementen aanwezig zijn en zal hier zijn 
latere leven altijd op terug kunnen vallen. Immers, dingen die het kind zelf ontdekt of leert, 
zullen hem altijd bij blijven. 
Het bieden van uitdaging enerzijds en het creëren van veiligheid anderzijds kunnen met 
elkaar in conflict komen. Het is zoeken naar een balans tussen ontwikkelingskansen enerzijds 
en veiligheid anderzijds. Zonder oefening (en dus ook vallen) leer je niet fietsen. Zonder mes 
leer je niet je boterham smeren en zonder schaar leer je niet knippen. Onder deskundige 
begeleiding zorgen we ervoor dat deze risico’s beperkt en aanvaardbaar zijn. BSO Eigen-Wijs 
is zich ervan bewust dat de opvang op de groep niet te vergelijken is met de situatie thuis. 
Vandaar dat wij maatregelen genomen hebben, die de directe omgeving van het kind bij ons 
zo veilig mogelijk maakt. 
 
 

Doel  
BSO Eigen-Wijs stelt zich tot doel een beleid te creëren ten aanzien van Veiligheid en 
Gezondheid waarvoor alle medewerksters zich verantwoordelijk voelen. De belangrijkste 
aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn:  
• het bewustzijn van mogelijke risico’s (groot of klein).  
• het voeren van een goed beleid zodat risico’s (groot of klein) op tijd onderkend en 
aangepakt worden.  
• het gesprek hierover aangaan met elkaar en met eventueel externe betrokkenen.  
 
Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd 
kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
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3. Grote risico’s  
 

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die binnen BSO Eigen-Wijs 
kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen.  
Het doel van ons beleid is om grote risico’s te benoemen en aan te geven welke maatregelen 
we hebben genomen om incidenten te beperken of te voorkomen.  
De grote risico’s zijn onderverdeeld in drie categorieën; 

 fysieke veiligheid 
 sociale veiligheid 
 gezondheid. 

De belangrijkste grote risico’s hebben wij beschreven. Tevens beschrijven we, wat we eraan 
doen om deze risico’s tot het minimum te beperken en hoe wij handelen als zich onverhoopt 
een ongeval of ongewenste situatie voordoet. 
Alle pedagogisch medewerksters bij BSO Eigen-Wijs zijn in het bezit van een BHV en EHBO 
diploma.  
 
 

3.1 Fysieke veiligheid 
 
Vallen  
Groepsruimte 

 Kinderen mogen niet rennen in de groep. 
 De pedagogisch medewerkster zorgt voor voldoende ruimte.  
 Bij het binnen spelen worden de verschillende vormen van spel verdeeld over de 

ruimte.  
 Kinderen die niet (mee)spelen staan niet te dicht bij de voetbaltafel of de Nintendo 

Wii als deze in gebruik is.  
 Kind bezeert zich aan speelgoed; het speelgoed is afgestemd op de juiste 

leeftijdsgroep en dient veilig te zijn. Kapot speelgoed dat een risico vormt waarbij 
kinderen zich kunnen bezeren worden verwijderd of gerepareerd.  

 Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair; wij controleren onze ruimtes op 
oneffenheden in muren, zoals uitstekende spijkers en schroeven. Oneffenheden die 
het risico vormen dat kinderen zich hieraan bezeren, worden direct verwijderd. Ook 
wordt het meubilair gecontroleerd op scherpe hoeken, randen of beschadigingen die 
een risico vormen. Is dit het geval dan wordt er direct actie ondernomen om dit te 
verhelpen of het meubilair wordt verwijderd. Het meubilair dient degelijk en veilig te 
zijn. 

Gymzaal 
 Bij gebruik van de gymzaal is altijd tenminste één pedagogisch medewerkster 

aanwezig.  
 De pedagogisch medewerkster houdt toezicht en doet niet mee met het spel van de 

kinderen.  
 Met kinderen zijn afspraken gemaakt over het gebruik van de gymzaal. De afspraken 

zitten als bijlage bij dit protocol. 
Buitenspelen 

 Kind wordt door een fietsend kind omver gereden. De kinderen fietsen op het plein 
waar ze de ruimte hebben. De pedagogisch medewerksters houden goed toezicht dat 
de kinderen opletten waar ze fietsen en niet te hard rijden. 



6 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Eigen-Wijs                         Maart 2022 

 Bij het oversteken naar het schoolplein of trapveld, kijken we goed uit of er auto’s 
aankomen. Niet rennen over de weg.  

 We blijven binnen het hek van het schoolplein en spelen we niet bij de weg. 
 Kinderen spelen buiten onder toezicht van de pedagogisch medewerker. 
 Aan de kinderen wordt geleerd hoe ze veilig gebruik kunnen maken van de 

speeltoestellen. 
 Kinderen worden gecorrigeerd, indien dit niet gebeurt en we leggen uit wat de 

gevaren zijn van onveilig gebruik van de speeltoestellen (vallen van hoogte). 
Algemeen 

 Alle regels die gelden bij BSO Eigen-Wijs zijn besproken met de kinderen. Deze regels 
zitten als bijlage bij dit protocol. 

 De pedagogisch medewerkster is consequent in de uitvoering van deze regels en 
zorgt ervoor, dat de fysieke veiligheid altijd centraal staat tijdens het spelen. De 
(speel)materialen worden bij opruimen netjes in de kast gezet.  

 De pedagogisch medewerkster zorgt ervoor, dat de locatie bij afsluiten is opgeruimd. 
 

Verstikking  
 Eten wordt altijd (gezamenlijk) aan tafel gedaan. De pedagogisch medewerksters 

houden toezicht en zorgen dat kinderen niet proppen. Kinderen zitten niet alleen aan 
tafel.  

 We snijden fruit en groente in de lengte door, zodat dit minder snel vast kan komen 
te zitten in de keel. Dit geldt voor kinderen van 4-8 jaar.  

 Met de kinderen zijn afspraken gemaakt wat betreft eten. Er wordt alleen aan tafel 
gegeten en de kinderen dienen rustig te blijven zitten en niet met volle mond te 
praten  

 Lange koorden van speelgoed worden verwijderd.  
 Lange koorden van raamverduistering/rolgordijn zijn opgeknoopt of vastgezet. 
 Lange koorden van kledingstukken worden gestrikt of opgeknoopt. 

 
Vergiftiging 

 Schoonmaakspullen, afwasmiddel, handcrèmes enz. worden buiten bereik van 
kinderen bewaard. 

 Om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met (chemische) middelen staan 
alle chemische middelen hoog opgeborgen in een kast. Verder mogen de kinderen de 
sanitaire voorzieningen beneden alleen gebruiken onder toezicht van een 
medewerker. 

 Tassen van pedagogisch medewerksters staan opgeborgen in de bergruimte. 
 Ouders worden geattendeerd door pedagogisch medewerksters dat de tas niet in 

groep gezet wordt. 
 Er zijn geen giftige planten aanwezig. 
 Meegegeven medicijnen worden in de koelkast bewaard (indien nodig) of hoog 

opgeborgen. 
 Op de groepen hangt een gifwijzer, hierin staat precies hoe te handelen bij inname 

van een specifieke giftige stof.  
 In de toiletten wordt geen gebruik gemaakt van toiletblokjes of chloor tijdens de 

aanwezigheid van kinderen. 
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Verbranding  
 Heet water (koffie of thee) wordt alleen aan tafel gebruikt. Dit staat in het midden 

van de tafel, zodat kinderen er niet bij kunnen. Als er een pedagogisch medewerkster 
met heet water door de groep loopt, is zij zich er bewust van wat de gevaren voor 
kinderen kunnen zijn. Zij is in dit geval extra alert op kinderen die om haar heen 
lopen. Er wordt in de groep niet onnodig gelopen met koffie en thee.  

 Kinderen komen alleen onder toezicht van de PM’er in de keuken, hierover zijn met 
kinderen afspraken gemaakt. 

 Kind verbrandt zich in de zon; Kinderen dragen een petje en T-shirt, als de zon fel is. 
Kinderen spelen onder een schaduwdoek, parasol of binnen, als de zon fel is. Wij 
smeren kinderen in de zomer goed in, als de zon schijnt. Dit doen we met factor 30 
of 50, ook als de kinderen in de schaduw spelen. Bij temperaturen rond de 30° 
Celsius, spelen wij tussen 12.00 uur en 15.00 uur niet buiten in de zon. 
Uitzonderingen zijn: noodzakelijk vervoer, bijvoorbeeld het halen van kinderen van 
school of indien er genoeg beschutting en koeling is. 
Afspraak: kinderen regelmatig bijsmeren op een dag. Wij gebruiken hiervoor ons 
hitte protocol. 

 
Verdrinking 

 We bespreken het gevaar van water. 
 Spelen met water gebeurt uitsluitend onder direct toezicht van de pedagogisch 

medewerker. 
 Kinderen moeten onder toezicht blijven en mogen dus niet zelfstandig van het 

schoolplein af. 
 In de zomer spelen de kinderen wel met water. Dit gebeurd altijd onder begeleiding 

van een pedagogisch medewerkster. We maken geen gebruik van badjes om elk 
risico te voorkomen. 
 

Verkeer 
 Wij maken uitstapjes altijd onder voldoende begeleiding. 
 Tijdens uitstapjes dragen de kinderen en de pedagogisch medewerksters herkenbare 

blauwe hesjes van Kinderopvang Eigen-Wijs. 

 

3.2 Sociale veiligheid  
 

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote 
risico’s: 
 
1. Grensoverschrijdend gedrag 
In dit beleid staat hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige 
volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Wij hebben als afspraak dat 
een leidster een kind nooit op de mond kust.  
 
We hebben een open cultuur, waarbij we elkaar durven aan te spreken. 
We vinden het belangrijk dat we elkaar daardoor bij (een vermoeden van) 
grensoverschrijdend gedrag durven aan te spreken en dat we dit bespreekbaar durven te 
maken met de leidinggevende.  
 
Medewerkers op de groep weten van elkaar altijd waar zij zijn.  
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De medewerkers die samen op de groep werken, weten van elkaar waar zij zijn en wat zij 
doen, we communiceren veel met elkaar.  
 
Kinderen en grensoverschrijdend gedrag.  
Een onderdeel van ons pedagogisch beleid, is het leren omgaan met waarden en normen. 
Rekening houden met elkaar en weten wat wel en niet toelaatbaar is, voor volwassenen en 
kinderen, vormen hierbij belangrijke aspecten. We doen er alles aan om kinderen mondig te 
maken en we leren ze om aan te geven als zij bepaald gedrag niet wenselijk vinden. Ook 
leren wij ze welk (eigen) gedrag gepast en ongepast is.  
 
We dragen de volgende waarden en normen over op de kinderen:  

• Respect voor elkaar hebben en hierbij zelf het goede voorbeeld geven.  
• Respect hebben voor de dieren en de natuur.  
• Open te zijn naar elkaar.  

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:  

• Alle medewerksters hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).  
• We hebben een anti pest protocol. Pedagogisch medewerkers en kinderen zijn 

hiervan op de hoogte. Punten uit dit protocol komen ter sprake tijdens 
opvanguren.  

• Pedagogisch medewerkers spreken elkaar aan bij wanneer zij ongepast 
gedrag van een kind ervaren.  

• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een 
ander kind pijn doet.  

• Pedagogisch medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet 
worden als een kind een ander kind pijn doet.  

• Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag.  

• Pedagogisch medewerkers kennen de meldcode, de meldplicht en het 
protocol en passen deze toe bij een vermoeden van kindermishandeling. 

• Jaarlijks bespreken we de meldcode, meldplicht, het protocol 
kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag en het anti pest protocol.  
 

2. Kindermishandeling 
Wij zijn in het bezit van de handleiding en meldcode kindermishandeling en 
grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Hierin staat het stappenplan voor het 
handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling vermeld. Bij gegronde 
twijfel over vermoedens van kindermishandeling gaan wij volgens onderstaande stappen van 
de meldcode te werk.  
Stap 1: In kaart brengen van signalen  
Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel Veilig thuis (het advies- en meldpunt 
huiselijk geweld en kindermishandeling) raadplegen voor advies, of een deskundige op het 
gebied van letselduiding  
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n)  
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 
thuis raadplegen  
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 
  
3. Vermissing 
In het protocol vermissing van een kind tijdens de opvang, hebben we omschreven hoe we 
het risico op vermissing zo klein mogelijk houden. Wij hanteren de volgende preventieve 
regels:  
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 Elke pedagogisch medewerkster weet hoeveel kinderen er op de groep aanwezig 
moeten zijn. Dit wordt bijgehouden op de daglijsten. Wanneer een kind wordt 
gebracht of gehaald, wordt dit afgekruist op de daglijsten en is in één oogopslag het 
nieuwe aantal kinderen te zien. 

 De pedagogisch medewerkster heeft de daglijst / aanwezigheidslijst bij zich als ze de 
kinderen van school gaat halen.  

 Alle kinderen gaan eerst mee naar de BSO, voordat zij naar andere activiteiten gaan.  
 Als een kind bij een ander kind wil spelen, moeten ouders dit van tevoren aangeven 

via de mail. 
 Als een kind niet komt geven ouders dit van tevoren door. Gebeurd dit niet dan wordt 

er met de ouders gebeld, om te vragen waar het kind is.  
 Ouders geven aan als het kind door iemand anders dan de ouders wordt opgehaald. 
 Het kind wordt niet meegegeven aan personen waarvan niet 100% zeker is dat dit 

goed is. - In twijfelgevallen wordt er contact opgenomen met de ouders voor 
toestemming. 

 Kinderen wordt aangeleerd om te vertellen wat ze gaan doen en waar ze heen gaan. 
 Met de kinderen worden goede afspraken gemaakt over de plekken waar zij niet 

mogen komen om hun veiligheid te waarborgen. 
 Ruimtes waar kinderen niet zelfstandig mogen zijn, zijn afgesloten. 
 Zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders mogen kinderen niet alleen buiten 

spelen, maar doen zij dit onder toezicht van tenminste één pedagogisch 
medewerkster. 

 Als kinderen wel alleen mogen buitenspelen, worden de afspraken hierover met de 
kinderen besproken.  

 
 Tijdens een uitstapje wordt het protocol voor een uitstapje gevolgd.  
 Voor het uitstapje worden er, met de kinderen, duidelijke afspraken gemaakt. 
 Bij uitstapjes buiten de deur wordt altijd goed naar de situatie ter plekke gekeken en 

wordt er daarop een plan gemaakt. 
 Er wordt met kinderen een verzamelpunt afgesproken, mocht een kind de groep 

kwijtraken dan kan het hiernaar toe lopen. 
 Kinderen krijgen een bandje om met het mobiele nummer van de BSO. 
 
 Bij een uitstapje buiten de deur hebben de kinderen altijd een veiligheidsvestje van 

Kinderopvang Eigen-Wijs aan.  
 Bij een uitstapje buiten de deur wordt de afwezigheidslijst altijd meegenomen.  
 Er wordt regelmatig een telling van de kinderen uitgevoerd. 
  
 De pedagogisch medewerkster zorgt er voor dat een invalkracht / stagiaire goed op 

de hoogte is van deze preventieve maatregelen. 
 Mocht er een kind vermist zijn, dan treedt ons protocol vermissing van een kind in 

werking. 
  

 

3.3 Gezondheid  
 

In onze protocollen algemene en voedselhygiëne en ons voedingsbeleid staan onze 
richtlijnen. Door het volgen van deze richtlijnen en de maatregelen die we hebben genomen 
en omschreven, worden (grote) gezondheidsrisico’s zo veel mogelijk beperkt en uitgesloten.  
 
Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:  



10 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Eigen-Wijs                         Maart 2022 

• Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree door onhygiënisch werken bij luier verschonen = 
kruisbesmetting)  
• Voedselinfectie of voedselvergiftiging  
• Infectie via water (legionella)  
• Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)  
• Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus)  
 
Het voorkomen van (de verspreiding van) ziektekiemen  
Het verspreiden van ziektekiemen gaat razendsnel. Als één kind ziek is, volgen er al snel 
meer. En ook pedagogisch medewerksters en ouders zijn niet ongevoelig voor deze 
ziektekiemen. We doen er dan ook alles aan om onze BSO zo schoon en hygiënisch mogelijk 
te houden.  
 
Wij hebben hiervoor de volgende maatregelen genomen:  
 
Verspreiding via de lucht 

 De kinderen wordt geleerd om in de binnenkant van hun arm/elleboog te hoesten en 
te niezen. Let er op dat ze daarbij hun hoofd wegdraaien. Wijs de kinderen hier op en 
geef het goede voorbeeld.  

 De pedagogisch medewerksters letten erop of de neuzen van de kinderen vies zijn. 
Zij zullen de kinderen hier op aanspreken en vragen of zij hun neus willen snuiten. 

 Er wordt gebruik gemaakt van tissues.  
 De temperatuur en luchtvochtigheid moet dagelijks in de gaten gehouden worden 

met de Hygrometer om de kans op huisstofmijt, schimmels en bacteriën zo klein 
mogelijk te kunnen houden omdat dit erg slecht is voor de gezondheid  

 De CO2 wordt 1 keer in de 3 maanden door de teamcoördinator aan de hand van een 
portable co2 meter opgemeten.  

 De uitkomsten van de luchtvochtigheid, temperatuur en Co2 worden op de 
schoonmaaklijst bijgehouden. 
  

Verspreiding via de handen 
We doen ontzettend veel met onze handen. We vegen vieze billen af, spelen ermee in de 
zandbak, raken speelgoed aan, vegen even langs onze neus en eten vervolgens een 
boterham, koekje of een stuk fruit. Een goede handhygiëne is dan ook ontzettend belangrijk. 
We zorgen ervoor dat we tijdens het verschonen van poepluiers wegwerphandschoenen 
dragen. Tevens zorgen we ervoor dat kinderen en pedagogisch medewerksters hun handen 
wassen met zeep en water. Overal op locatie, is zeep te vinden.  
 
We wassen onze handen met zeep en water:  

 Na het (helpen bij) toiletgebruik  
 Na het buitenspelen  
 Na het bezoek aan dieren  
 Voor het (helpen bij) eten  
 Voor en na het aanbrengen van zalf  
 Na het verzorgen van wondjes  
 Na het in contact komen met lichaamsvocht zoals snot, wondvocht of bloed  
 Na contact met vuile was, afval of de afvalcontainer  
 Bij zichtbaar vieze handen  
 Bij verkoudheid (niezen, hoesten of snot)  

 
Wij leren de kinderen hoe zij moeten zorgen voor een goede handhygiëne. 
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Persoonlijke hygiëne 
 De pedagogisch medewerksters hebben schone kleding aan,  
 korte nagels  
 Gebruiken handschoenen bij het verschonen van een poepluier en bloed.  

 
 
Voedselhygiëne  
Voorbereiding: 

 De handen van de kinderen wassen ze met water voor het eten en na toiletbezoek. 
 De handen van de pedagogische medewerksters wassen ze met water en zeep voor 

het eten en voor het bereiden van voeding, na het aanraken van rauw vlees en 
rauwe groente, na toiletbezoek. 

 Ingevroren producten ontdooien we afgedekt in de koelkast of in de magnetron op 
ontdooistand. 

 We zorgen ervoor dat het aanrecht, keukengerei en snijplanken schoon zijn. 
 Groente, fruit en kruiden wassen we om stof en vuil te verwijderen. 

 
Klaarmaken: 

 We houden rauwe producten gescheiden van bereid eten. 
 Warm eten verhitten we goed, vooral vlees, kip, eieren en vis. 
 We verwerken geen rauwe eieren in gerechten die niet verhit worden. 
 Restjes verhitten we door en door. 
 Het eten scheppen we enkele keren om tijdens opwarmen in de magnetron. 

 
Bewaren: 

 We schrijven met watervaste stift de datum op een product dat geopend is. 
Verpakkingen sluiten we direct na gebruik. We gebruiken afsluitbare bakjes om eten 
te beschermen tegen uitdrogen, bacteriën en schadelijke stoffen. 

 Bederfelijke producten, zoals vleeswaren, leggen we direct na gebruik weer in de 
koelkast (4 ˚C). We gooien deze producten weg als de ‘te gebruiken tot’-datum is 
verlopen.  

 Kannen water met fruit/groente/kruiden bewaren we afgedekt in de koelkast. 
 Staat op een product ‘Gekoeld bewaren’ dan hoort het in de koelkast. Producten met 

het bewaaradvies ‘koel bewaren’ bewaren we in een donkere ruimte bij een 
temperatuur van 12 tot 15˚C. 

 Producten die de ‘ten minste houdbaar tot’-datum hebben overschreden, gebruiken 
we alleen als de verpakking onbeschadigd is en de aanblik, de geur en de smaak van 
het product goed zijn. 

 De koelkast doen we gelijk weer dicht, als we er iets uit hebben gehaald.  
  

 
Via oppervlakken (speelgoed):  

 Controleer het speelgoed dagelijks op vuiligheid en beschadiging. Gooi het 
beschadigde speelgoed direct weg. 

 Houdt binnen- en buitenspeelgoed gescheiden. 
 Voor het reinigen van al het speelgoed: zie het Schoonmaakrooster.  
 Berg het speelgoed zoveel mogelijk op in afsluitbare bakken i.v.m. stof. 
 Let tijdens het spelen met water goed op of het water schoon is. Als dit niet het geval 

is of bij twijfel, verschoon het direct.  
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Goede schoonmaak  
Aan de hand van het schoonmaakrooster (organisatie breed) wordt er elke dag inzichtelijk 
gemaakt wat en hoe er is schoongemaakt. Er wordt opgeschreven door wie dit is gedaan. In 
het schoonmaakrooster zijn er vaste werkzaamheden opgenomen maar deze is geheel aan 
te passen naar afspraken en werkzaamheden die gelden voor de specifieke locatie. 
 
Zieke kinderen  
Wij zijn van mening dat als kinderen ziek zijn, ze het beste thuis kunnen blijven. Thuis 
krijgen ze de zorg en aandacht die ze op dat moment nodig hebben en die de pedagogisch 
medewerkster op de BSO niet kan bieden. Als een kind ziek is of om een andere reden niet 
kan komen, kunnen ouders dit telefonisch of per mail doorgeven aan de pedagogisch 
medewerkster. Bij twijfel kunnen we dan samen bekijken of het verstandig is om het kind te 
laten komen.  
In geval van kinderziektes houden wij ons aan de richtlijnen van de GGD.  
 

4. 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 de elleboog 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. 
We aanvaarden 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.   
 
We leren de kinderen door het juiste voorbeeld te geven, hoe je om gaat met jezelf, elkaar, 
speelgoed en de omgeving. 
  
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen is het 
noodzakelijk dat pedagogisch medewerksters het juiste voorbeeld geven hoe je omgaat met 
speelgoed, de omgeving en met elkaar. Verder is het belangrijk om goede afspraken te 
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maken met kinderen. Voorbeelden van afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn: het 
wassen van de handen na toiletbezoek, het houden van een hand voor de mond tijdens 
niezen of hoesten, het schoonmaken van handen en mond na het eten.  
 
Wij leren kinderen actief om te gaan met (kleine) veiligheidsrisico’s. Door uit te leggen 
waarom we met elkaar bepaalde afspraken hebben gemaakt en ze te leren hoe we risico’s 
op incidenten kunnen beperken, maken we ons verblijf nog veiliger. We leren kinderen:  

 Dat zij niet met deuren mogen spelen.  
 Dat zij niet met elektriciteit, zoals stopcontacten en snoeren mogen spelen.  
 Dat er in de groepsruimten niet mag worden gerend.  
 Dat speelgoed waarmee niet (meer) gespeeld wordt, wordt opgeruimd.  
 Er mag niet met spullen gegooid worden tenzij dit voor een activiteit gewenst is.  
 We staan niet op stoelen of banken. 
 We stoeien niet bij ramen en deuren. 
 We stoeien niet op hoogte zoals op de bank of aan tafel.  
 We houden rekening met elkaar.  
 Aan te geven wanneer zij iets niet leuk of gepast vinden.  
 We leren ze welke gedrag wel en niet gepast of gewenst is.  
 Wat zij moeten doen bij een ontruiming/alarm.  
 Dat als zij gemorst hebben met drinken, dit bij de groepsleiding te melden of op te 

ruimen.  
 
Kleine risico’s op het vlak van veiligheid; vallen/ struikelen/ botsen/ glijden zoveel mogelijk 
beperken door speelgoed op te ruimen. Wij vinden dit ook aanvaardbare risico’s waarbij we 
vinden dat kinderen ook moeten leren omgaan met kleine risico’s 
 
De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. Bijvoorbeeld 
voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een verschoningsmoment of in 
periodes dat veel kinderen en medewerksters verkouden zijn. 
 

5. Risico inventarisatie  
 
We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerksters zich betrokken voelen bij het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid 
wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij hier dan ook een actieve rol in. Wanneer een nieuwe 
pedagogisch medewerkster/stagiaire op de locatie komt werken, zorgen we dat zij z.s.m. 
bekend is met het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De kennis wordt getest door hier 
regelmatig over te spreken en het terug te zien in het handelen van de nieuwe pedagogisch 
medewerkster. Ook heeft elke pedagogisch medewerkster het meest recente exemplaar 
thuis en kan deze inzien via de inlogpagina op onze website.  
Tijdens team-overleggen bespreken we mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s door 
regelmatig een protocol te bespreken. Zo wordt het mogelijk om zaken die met de veiligheid 
of gezondheid te maken hebben te bespreken en, indien nodig, direct bij te stellen. 
Pedagogisch medewerksters worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan 
elkaar. Pedagogisch medewerksters worden geïnformeerd over wijzigingen in het beleid en 
hebben op de groep inzicht in werkinstructies en protocollen. Zo hoeft niet iedereen alles uit 
zijn hoofd te kennen, maar weet iedereen waar belangrijke informatie ingekeken kan 
worden.  
 



14 
Veiligheids- en gezondheidsbeleid BSO Eigen-Wijs                         Maart 2022 

6. Thema’s uitgelicht  
 

6.1 Grensoverschrijdend gedrag  
 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact 
hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op onze locatie heeft dit thema dan ook 
onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om 
grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als we merken dat het 
toch gebeurt.  

 Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een 
open cultuur te creëren waarbij pedagogisch medewerksters elkaar durven aan te 
spreken.  

 De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.  
 In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd 

hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en waarden. Zo 
weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. 

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

 
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.  
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:  

 Alle medewerksters hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).  
 We hebben een anti pest protocol. Pedagogisch medewerksters en kinderen zijn 

hiervan op de hoogte. Punten uit dit protocol komen ter sprake tijdens opvanguren.  
 Pedagogisch medewerksters spreken elkaar aan bij wanneer zij ongepast gedrag van 

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

kind pijn doet / mishandelt.  
 Pedagogisch medewerksters kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als 

een kind een ander kind pijn doet / mishandelt.  
 Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag.  
 Pedagogisch medewerksters kennen de meldcode, de meldplicht en het protocol en 

passen deze toe bij een vermoeden van kindermishandeling. 
 Jaarlijks bespreken we de meldcode, meldplicht, het protocol kindermishandeling en 

grensoverschrijdend gedrag en het anti pest protocol.  
 

6.2 Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR) 
 
Normaal gesproken staat er op de meeste dagen 1 pedagogisch medewerksters op de BSO. 
We mogen tijdens schooldagen maximaal een half uur per dag afwijken van de 
Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR). Dit mag alleen voor en na schooltijd en op vrije middagen. 
Hierbij moeten we minimaal de helft van de medewerkers inzetten die volgens de BKR 
verplicht is. 
In de vakantie en op vrije dagen geldt de drie-uursregeling zoals in de kinderdagopvang. 
Dan mogen we maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). 
Tijdens deze uren moeten we minimaal de helft van de BKR-verplichte medewerkers 
inzetten. De 3 uur mogen we verspreiden over de dag. 
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Tijdens vakantieweken hebben we bij Eigen-Wijs de mogelijkheid om dit te doen tussen de 
volgende tijden: 
8.00-8.30 uur 
13.00-15.00 uur 
17.00-17.30 uur 
Dit betekent dat we ons bij BSO Eigen-Wijs van 7.30 - 8.00 uur, van 8.30 uur - 13.00, van 
15.00 - 17.00 uur en van 17.30-18.30 uur aan de officiële BKR houden. 
Deze tijden gelden voor alle dagen van de week en zijn elke week hetzelfde. 
 

6.3 Achterwachtregeling 
 
De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een achterwachtregeling moet 
hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in geval van nood te allen tijde 
ingeschakeld kan worden en binnen ambulance aanrij tijd aanwezig kan zijn op locatie.  
Wij proberen te voorkomen dat er maar één pedagogisch medewerkster aanwezig is in de 
groep.  
Dit leggen we in het personeelsrooster vast.  Als het voor komt dat een pedagogisch 
medewerkster alleen aanwezig is, dan worden stagiaires als tweede aanwezige ingezet. 
Mocht er geen stagiaire aanwezig zijn, dan is er afgesproken welke collega bij nood kan 
worden ingeschakeld. 
Bij overmacht, door bijvoorbeeld ziekte, is 1 van de leidinggevenden in het pand aanwezig, 
of wordt er een collega opgeroepen om aanwezig te zijn.  
In geval van ziekte of calamiteit zal de pedagogisch medewerkster de leidinggevende bellen, 
deze zal de nodige acties ondernemen.  
Leidinggevenden en personeel zijn (telefonisch) bereikbaar en beschikbaar (binnen 10 
minuten) in geval van een calamiteit. De meesten zijn in de nabije omgeving woonachtig.   

 
7. EHBO regeling  

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens 
openingsuren op elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en 
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.  
 
Bij BSO Eigen-Wijs doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als 
gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen 
zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is.  
 
Op onze locatie hebben ALLE pedagogisch medewerksters een geldig en geregistreerd 
certificaat. Het certificaat van ”Eerste Hulp aan kinderen van het Oranje Kruis” is door de 
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen als een van de geregistreerde 
certificaten, zoals bedoeld in de Regeling Wet kinderopvang.  
 
Het certificaat kinder-EHBO is twee jaar geldig en onze pedagogisch medewerksters volgen 
elke keer een herhalingscursus. Zo blijven de pedagogisch medewerksters up to date. 
Daarmee is er binnen ons kinderdagverblijf altijd een verantwoordelijke bhv-er aanwezig en 
zijn er ook iedere dag meerdere EHBO-ers aanwezig Als een pedagogisch medewerkster 
nieuw in dienst komt verzorgen wij binnen een jaar een EHBO opleiding. 
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8. Beleidscyclus 
8.1 Beleidscyclus 

 
Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid. 
 
Onze beleidscyclus bestaat uit de volgende vier fasen:  
1. We starten de cyclus met een risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen we 
op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan 
wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de inventarisatie.  
2. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie stellen we een actieplan en een 
jaarplan op.  
3. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen.  
4. Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.  
 
Het doorlopen van de cyclus duurt gemiddeld een jaar. Dit kan eventueel korter zijn wanneer 
kleine onderwerpen in delen worden opgepakt.  
 

8.2 Plan van aanpak  
 
8.2.1. Welke maatregelen worden er genomen? 
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een 
teamoverleg bepalen we welke pedagogisch medewerksters op welke onderwerpen een 
QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele 
team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie 
maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide plannen wordt 
regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het 
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. 
 
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien 
van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie zijn er een aantal 
actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de opvang te verbeteren.  
 
Voor een totaal overzicht van te nemen maatregelen wordt verwezen naar bijlage 1 
 
 
8.2.2. Hoe worden maatregelen geëvalueerd?  
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een 
veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we tijdens het teamoverleg 
de genomen maatregelen en/of ondernomen acties. Indien een maatregel of actie een 
positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.  
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9. Communicatie en afstemming intern en 
extern  

 
Pedagogisch medewerksters; 
We vinden het belangrijk dat pedagogisch medewerksters zich betrokken voelen bij het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid 
wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij allen hierin een actieve rol.  
Wanneer een nieuwe pedagogisch medewerkster 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 maatregelen wanneer dit aan de orde is.  
Tijdens team overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s 
een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk om vragen, behoeften en knelpunten 
bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Pedagogisch medewerksters worden hierdoor 
ook vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar. 
 
Ouders;  
Via de nieuwsbrieven / informatiebrieven berichten we ouders over onze activiteiten ten 
aanzien van veiligheid en gezondheid. Soms zijn de ouders zelf de oorzaak van een onveilige 
situatie en laten we dit ook middels de nieuwsbrief weten. Wanneer er vragen zijn van 
ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoordt. Wanneer deze vraag voor 
meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief opgenomen.  
Het GGD rapport met daarin de bevindingen van de inspecteur staat op onze website en is in 
te zien via het register van LRK.  
Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders hier direct van op de hoogte. 
 
 

10. Ondersteuning en melding van klachten  
 
 
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van 
veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerkster of ouder een 
klacht heeft.  
We staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de 
medewerkster of ouder zelf om tot een oplossing te komen. Indien we er met de 
medewerkster of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de medewerkster of ouder 
contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 
Geschillencommissie Kinderopvang.  
Meer informatie hierover kan de ouder vinden in onze klachtenregelening. Deze is te vinden 
op onze website.  
 
In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende stappenplan 
geboden:  
 
Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie  
Ouders kunnen een klacht alleen schriftelijk indienen bij BSO Eigen-Wijs. Hoe dit kan, staat 
in onze klachtenregeling.  
 
Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang  
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Reageert BSO Eigen-Wijs niet binnen 6 weken op de klacht of nemen wij de klacht niet 
serieus? Dan kunnen ouders contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is 
onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgen ouders advies en 
informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen ouder en BSO Eigen-Wijs. Deze dienst is 
gratis.  
 
Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang  
Is de klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunnen ouders het geschil voorleggen aan de 
Geschillencommissie Kinderopvang. Hiervoor betalen ouders een beperkte vergoeding 
(klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet eerst de interne klachtenprocedure van BSO 
Eigen-Wijs doorlopen zijn.  
 


