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1. Verklaring afkortingen 
 

 

 

 

Afkorting         Uitleg 

 
KDV                  Kinderdagverblijf 

BSO    Buitenschoolse opvang         

  
IKK                   Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang 
WKO                Wet kinderopvang 
Meldcode          Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

 
 

Pm’ers               Pedagogisch medewerker 
Zat                    Zorg adviesteam 
GGD                 Gemeenschappelijke gezondheidsdienst 

BKR                  Beroepskracht-kindratio 
BBL                  Beroeps Begeleidende Leerweg (vorm van stage) 
BOL                  Beroeps Opleidende Leerweg (vorm van stage) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 3 van 13 
 

 

 

2. Inleiding 

Dit is het veiligheids- en gezondheidsbeleid van locatie KDV ‘t Eekhoorntje. Met behulp van dit veiligheids- en 

gezondheidsbeleid wordt inzichtelijk gemaakt hoe wij op de locatie werken. Dit heeft als doel: onze 

medewerkers en kinderen een zo veilig en gezond mogelijke speel- en werkomgeving te bieden. Hierbij worden 

de kinderen beschermd tegen grote risico’s met ernstige gevolgen en leren ze omgaan met kleinere risico’s. Dit 

beleidsplan is geldig vanaf mei 2022. Het ZAT heeft diverse gesprekken gevoerd over het beleid en de risico’s 

op de locatie. Centraal stond hierin dat de manier van werken leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk- 

en speelomgeving. Het beleid blijft immers continu in ontwikkeling en zou daarom jaarlijks herzien worden en 

waar nodig zullen verbeteringen worden toegepast. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht 

als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid ook uitdragen. Daarom zal er elke maand een 

teamoverleg plaats vinden, waarin gesproken wordt over een thema of een onderdeel daarvan over veiligheid of 

gezondheid. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we met elkaar scherp op de manier 

van werken en kunnen we monitoren of genomen maatregelen effectief genoeg zijn. Tevens kunnen we bij 

veranderingen in de omgeving of situatie zoals bij in de inrichting van de opvang direct controleren of het 

beleid al dan niet moet worden aangescherpt.
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3. De locatie. 

Het KDV is samen met BSO de Bosuil gevestigd aan de Schoolweg 2 te Geesbrug. Het KDV bevindt zicht op 

het schoolplein van de CBS de Wegwijzer in vijf (kinderopvang)units. De BSO is al gevestigd in de basisschool. 

De units zijn modulaire gebouwen met alle benodigde faciliteiten om voor jonge kinderen een veilige 

opvangomgeving te creëren. Deze units zijn speciaal aangepast en voldoen daarom aan wettelijke regelementen. 

Aan de groepsruimte is een gesloten buitenruimte geplaatst, zodat ook het jonge kind veilig buiten kan spelen. 

4. Het Veiligheidsbeleid 

4.1 In de praktijk 

Kinderen moeten veilig en onbevangen kunnen ontdekken en ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk, dat de 

kinderen zich veilig voelen en op hun gemak zijn bij ons op de opvang. Wij hebben aandacht voor beweging 

en gezonde voeding. Daarom geven wij de kinderen de kans om zichzelf te ontwikkelen op hun eigen manier. 

Wij stimuleren de beweging en tevens kunnen de peuters lekker buiten spelen in onze buitenruimte.  

4.2 Missie 

Kinderen hebben begeleiding nodig om zich te ontwikkelen tot een mooi en een gelukkig mens. Vanuit een 

veilige en geborgen omgeving wordt uitdaging aangeboden. Dit leidt tot ontwikkeling vanuit hun eigen kracht.  

Goede opvang komt tegemoet aan de basisbehoefte van kinderen zoals: welbevinden, ontwikkeling en 

uitdaging, maar ook de kans geven om zichzelf te ontplooien zonder teveel bemoeienis van een volwassenen. 

4.3 Visie 

Binnen Amfiera wordt gewerkt vanuit passie en liefde voor het vak. Optimale zorg, aandacht, liefde en veiligheid 

geeft het kind de basis om te groeien naar de beste versie van zichzelf.  Daarnaast leveren wij een belangrijke 

bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van de kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het 

leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarin een belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde 

leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles. Spelen en ontdekken is voor verschillende 

ontwikkelingsgebieden van groot belang voor het kind. Hierdoor leren kinderen hoe ze moeten omgaan met 

spullen maar vooral ook met elkaar.  

4.4 Doelen 

Onze pm’ers maken deel uit van de belangrijke taak, om kinderen voor te bereiden op hun toekomst. 
De doelen die wij hierbij stellen zijn: 

 
•   Kinderen afschermen tegen grote risico’s 

•   Omgaan met kleinere risico’s 

•   Werken met gekwalificeerde en gemotiveerde pm’ers 

•   Personeel uitdagen zichzelf verder te ontwikkelen 

•   Tijdens vastgesteld teamoverleg  in gesprek blijven met elkaar 

•   Communicatie met externe instanties over ons te voeren beleid 
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Er is een groot aantal documenten dat onder de risico-inventarisatie gezondheid valt. Niet alle documenten zijn 

overal van toepassing maar alleen in een bepaalde situatie: bijvoorbeeld als een kind medicijnen heeft of indien 

het weer extreem (warm) is. Alle documenten zijn te vinden op onze website waar tevens het beleid en de 

protocollen inzichtelijk zijn. 

 

Protocol/richtlijn Voor wie: Inhoud 

De risico/inventarisatie veiligheid en gezondheid met 

eventueel plan van aanpak. 

Locatiemanager pm´ers Het formulier voor de RI en 

rapportage 

Veiligheid en gezondheidsbeleid  Locatiemanager, GGD, 

pedagogisch medewerkers, 
  stagiairs, beroepskrachten in opleiding,             
   vrijwilligers. 

Veiligheidszaken op de locatie. 

Richtlijnen/afspraken op de locatie 

om gezondheidsrisico’s te beperken 

  Coronaprotocol aangepast voor locatie Locatiemanager, 

pedagogisch 

medewerker, stagiairs, 

beroepskrachten in opleiding, 

vrijwilligers. 

Aangepast protocol voor Covid-19  

Richtlijnen moedermelk Pedagogisch 

medewerkers, stagiairs, 
beroepskrachten in opleiding en 
ouders  

  Hoe ga je hygiënisch om met    

  moedermelk 

Voedselbeleid Locatiemanager, GGD, 

pedagogisch 

medewerker, stagiairs,  

beroepskrachten in opleiding, ouders 

en vrijwilligers. 

  Afspraken omtrent gebruik van 

voedsel    

  en welke voedingsmiddelen zijn  \ 

  toegestaan 

 

Hitte protocol  Locatiemanager, pedagogisch 

medewerker, stagiairs,  

beroepskrachten in opleiding, 

vrijwilligers. 

Vastlegde afspraken als de temperatuur 

boven de 25 graden komt. 

Protocol toediening geneesmiddelen Locatiemanager, pedagogisch 

medewerkers en beroepskrachten in 

opleiding 
beroepskrachten in opleiding, 
vrijwilligers 

  Werkwijze bij ziekte, verstrekken 

medicatie     

   en medische handelingen op locatie 

Richtlijnen warme maaltijd Ouders  Informatie voor ouders: Hoe ga je 

hygiënisch om 

met thuisbereide warme maaltijden 

Protocol toediening geneesmiddelen Locatiemanager, Pm’ersen 
beroepskrachten in opleiding. 

Werkwijze bij ziekte, verstrekken 

medicatie en medische handelingen 

op locatie 

Formulier toestemming toediening geneesmiddel Ouders, Pm’ers Vastleggen toestemming en 

instructies voor het geven van een 

geneesmiddel.  
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Om het veiligheidsbeleid volledig en juist op locatie uit te voeren, doorloopt de locatiemanager de volgende 

stappen: 

 

- Risico-inventarisatie 

De eerste stap in het veiligheidsbeleid is het uitvoeren van de risico- inventarisatie veiligheid & 

gezondheidsbeleid. Deze wordt uitgevoerd door de locatiemanager en een pm’er. De pm’ers is daarnaast 

goed in staat om op basis van de te nemen maatregelen of op basis van de werkafspraken te beoordelen 

aan welk doel er extra gewerkt gaat worden op de locatie. Dit doel wordt met de locatiemanager 

afgestemd en uitgewerkt. Uit de gemaakte risico-inventarisatie volgt een actieplan met alle te nemen 

acties en een plan van aanpak om de implementatie van alle acties en documenten te borgen. 

- Werkoverleg 

De uitkomsten van de risico-inventarisatie wordt genoteerd tijdens de inventarisatie en daarna besproken 

tijdens het werkoverleg met de locatiemanager. Hierbij staan de protocollen centraal en worden deze 

besproken. Zaken die nog (niet) volledig zijn geïmplementeerd of die extra aandacht vragen worden 

uitvoerig besproken. De pm’ers weten hoe te handelen conform de protocollen.  

- Implementatie  

Na het werkoverleg maakt de locatiemanager een overzicht van de afspraken, die voor alle pm’ers gelden. 

Deze afspraken worden afgestemd op de locatie en de situatie. De doelen worden vastgelegd en in de 

Cloud geplaatst. Alle zaken die nog (niet) volledig zijn geïmplementeerd worden gewijzigd in een 

protocol of indien nodig wordt er een nieuwe richtlijn/protocol opgesteld. 
 

 Formulier afspraken gebruik adrenaline    

  auto-injector 

Locatiemanager, Pm’ers, 

beroepskrachten in opleiding en 

ouders 

Vastleggen afspraken en instructies 

gebruik auto-injector op locatie 

 Formulier afspraken bij koortsstuipen Pm’ers, beroepskrachten in opleiding 

en ouders. 

Vastleggen afspraken over hoe er op de 

opvang om wordt gegaan met 

koortsstuipen 

Kinderen en ziekte Ouders Afspraken omtrent ziekte kind(eren) 



  

 

5. Risico’s 

5.1 Omgang met kleine risico’s 

Bij de opvang willen wij kinderen een veilige maar ook een zo leuk mogelijke opvang bieden. Hierbij willen wij 

ongelukken of ziekte als gevolg van niet schoon of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Met te veel bescherming 

doen we een kind ook geen goed. Wij beschermen de kinderen tegen onaanvaardbare risico’s zoals hierboven 

staat beschreven. Bijvoorbeeld een bult, of de kans om deze op te lopen is aanwezig en kan dus gebeuren. 

Uiteraard zitten hier ook positieve kanten aan namelijk: 

 
•   Het heeft een positieve invloed op de fysieke gezondheid 

•   Het vergroot het zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van het kind 

•   Het vergroot het doorzettingsvermogen en de sociale vaardigheden van het kind 

 

Daarom aanvaarden wij deze kleine risico’s tijdens het buiten spelen. Deze hebben slechts kleine gevolgen 

voor het kind. Wij hebben hierom afspraken gemaakt met de kinderen om de spelsituaties en activiteiten zo 

veilig mogelijk te houden. Voorbeelden hiervan zijn:  

 

• Kinderen vanaf 2.5 jaar houden rekening met kleine kinderen m.b.t. rennen en spelen. 

• Fietsjes of loopauto’s alleen gebruiken wanneer pm’er voldoende controle kan houden op kinderen onder 

de 2 jaar.  

5.2 Maatregelen voor grote risico’s 

 

Vallen van hoogte. 

Genomen maatregelen: 

- het gebruik van goedgekeurde speeltoestellen 

- werkinstructie sluiting bedjes. 
 

Verstikking. 

Genomen maatregelen: 

- Het niet gebruiken van koordjes aan kleding. 

- Klein speelmateriaal wordt op de opvang geweerd of speciaal bewaard. 
 

Vergiftiging.  

Genomen maatregelen: 

- Het buiten bereik houden en bewaren van schoonmaakmiddelen. 

- Geen tassen op de groep van pm’ers i.v.m. medicijnen e.d.  

- Niet roken in en om het gebouw. 

Wij nemen altijd maatregelen voor grote risico's en we leren de kinderen omgaan met kleine risico’s. 
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico's gedefinieerd als grote risico's: 

 

Verbranding. 

Genomen maatregelen 

- Afschermen van hete verwarmingselementen en buizen, 

- Heet water /thee buiten bereik van kinderen houden en niet over kinderen heen tillen. 

- Insmeren met zonnebrandcrème van de kinderen tegen verbranding door de zon. 
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De  autoweg. 
 -        Kinderen mogen niet op de parkeerplaatsen komen of bij de weg i.v.m wegverkeer
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Verdrinking. 

Genomen maatregelen 

 

activiteiten. 

5.3 Gebruik buitenterrein  

5.4 Huisregels binnen 

5.5 Sociale veiligheid 
Een veilige opvang is een opvang, waar géén plaats is voor grensoverschrijdend gedrag. Bij Amfiera verstaan 

wij onder sociale veiligheid de bescherming tegen het gevaar of het gevoel van bescherming van het kind. Om 

het kind te beschermen zijn de volgende maatregelen tot stand gebracht: 

•   Er zijn gedragsregels opgesteld voor het personeel, de kinderen en de ouders 

•   Tijdens het vastgestelde teamoverleg en ouderbijeenkomsten wordt dit onderwerp als een van de vaste 
thema’s besproken. 

• Wij bespreken regelmatig de meldcode kindermishandeling met het team. Tevens is er altijd een 
gecertificeerde aandachtfunctionaris aanwezig. 

• Iedere medewerker moet voor aanvang van werkzaamheden in bezit zijn van een VOG. Tevens moet 

iedereen die regelmatig -minimaal een half uur per kwartaal- aanwezig is in de kinderopvang in bezit 

zijn van een geldige VOG. Alle bij Amfiera werkzame personen inclusief vrijwilligers en stagiaires 

zijn geregistreerd in het personenregister. De locatiemanager houdt hier toezicht op.

Kinderen mogen er niet zonder toezicht komen of spelen. Indien de kinderen buiten gaan spelen op het 

buitenterrein, moet dit onder het toezicht van een pm’er. Afspraken staan vastgelegd in protocol buitenspelen. 

Met kinderen zijn afspraken gemaakt omtrent kleine risico’s (zie 5.1).

- Gaat de pm’er met de kinderen van de locatie, dan volgt zij de instructie protocol uitstapjes & 

- Voorkomen dat kinderen bij de water komen; de buitenruimte blijft afgesloten. - 
Uitstapjes naar een zwembad en zwemplas zijn niet toegestaan.

De pm’ers zorgt voor voldoende ruimte. Bij het binnen spelen worden de verschillende vormen van spel 

verdeeld over de ruimte (onderdeel van de drie pedagogen). Binnen wordt er niet gerend of (hard) 

geschreeuwd. Kinderen mogen niet (wild) spelen bij een activiteitenhoek of de box als deze in gebruik zijn.

Fysieke veiligheid staat altijd centraal tijdens het spelen. De pm’er is consequent in de uitvoer van deze 

regels. De (speel)materialen worden bij opruimen netjes in de kast gezet. De pm’er zorgt ervoor, dat de 

locatie bij afsluiten altijd is opgeruimd.  
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Vermissing 

• Aan- en afwezigheid (digitaal) van het kind zal worden genoteerd in het 
planningssysteem en/of aanwezigheidslijst. 

•   Aanwezigheidslijst (digitaal) wordt meegenomen buiten het gebouw. 

•   Er wordt regelmatig een telling van kinderen uitgevoerd. 

•  Er worden voor het weg gaan of tijdens het spelen in de buitenruimte 
duidelijke afspraken met de kinderen gemaakt. 

 
Ophalen van kinderen 

•   Ouders geven bij de intake aan wie naast hen 'het kind' ook mag komen ophalen. 

• Indien iemand die niet op de lijst staat het kind komt ophalen, moet deze persoon zich kunnen 

legitimeren. Wanneer er wordt aangegeven, dat iemand anders het kind komt ophalen, wordt dit 

genoteerd in het systeem. 

6.  Gezondheid op de opvang 

6.1 Binnenmilieu en buitenmilieu  

Op de locatie: 

•   Ventileren en luchten van ruimtes volgens het Covid-19 protocol.  

•   Het niet gebruiken van verf, lijm, spuitbussen op andere basis dan voor het knutselen is bedoeld. 

•   Het is verboden om in en rondom de school/schoolplein te roken. 

•   Kinderen beschermen bij het spelen in de zon door het plaatsen van parasols en schaduwdoeken. 

•   Kinderen meerdere malen per dag goed insmeren met zonnebrandcrèmes. 

•   Kinderen worden bij boven de 28 graden tussen 12 uur en 15 uur in de middag binnen gehouden. 

6.2 Ziektekiemen 

•   Medewerkers dragen zorg voor goede handhygiëne en materialen worden dagelijks schoongemaakt 

• We wassen na het toiletbezoek en voor het bereiden van voedsel onze handen, tevens wassen wij onze 
handen na het hoesten of niezen. Daarnaast dient het Covid-19 protocol gevolgd te worden. 

•   Pm’ers leren de kinderen een goede handhygiëne aan. 

•   Toedienen van geneesmiddelen gebeurt uitsluitend na schriftelijke vastlegging van ouder(s). 

 

Rechten van de Mens heeft bepaald dat vaccinatie als voorwaarde gesteld kan worden tot toelating op een 

kinderopvang. Tijdens de intake vragen wij ouder(s) of het kind ook het vaccinatieprogramma volgt van de 

rijksoverheid. We kunnen tevens naar entingbewijs vragen. 

 
6.4 Privacy  
In het kader van de privacywetgeving zijn ouders, omdat dit medische gegevens zijn, niet verplicht om aan te 

geven of hun kind wel, gedeeltelijk of niet gevaccineerd is. Wij kunnen wel vragen naar een vaccinatiebewijs, 

maar ouder(s) niet zijn verplicht om hieraan mee te werken. We hebben een plicht om de gezondheid van de 

kinderen te waarborgen en daarom kunnen wij bij het niet willen tonen van het vaccinatiebewijs het kind 

weigeren op de opvang. 

6.5 Uitbraak van infectieziekte 

Wij zullen bij een uitbraak van infectieziekten met de GGD beoordelen of er eventuele extra maatregelen nodig 

zijn en/of zorgen voor communicatie richting ouders. Dit kan bijvoorbeeld door een deurbrief op te hangen bij 

een infectieziekte, tot een uitgebreide nieuwsbrief of update in het ouderportaal naar alle ouders bij een uitbraak. 

Daarnaast worden er op de groep of op de locatie specifieke maatregelen genomen naar gelang de ernst van de 

geconstateerde infectieziekte. 

 



 

Pagina 10 van 13 
 

 

7. Ongevallen registratie: 

Wij werken met een ongevallenregistratieformulier. Zo willen wij inzichtelijk krijgen hoe en wanneer er 

ongelukjes gebeuren, dat dit veroorzaakt word door een activiteit of object (denk hierbij bijvoorbeeld aan een 

losse tegel o.i.d.). Als er op de locatie zich een ongeluk voordoet dan moeten de pm’ers het volgende doen: 

 
• Invullen van het formulier bij een ongelukje wordt gedaan door de betrokken pm’ers. 

•   De locatiemanager wordt z.s.m. geïnformeerd. 

• In geval van ernstig ongeval en bezoeken van huisarts, eerstehulppost of ziekenhuis wordt een kopie 

van het ongevallenregistratieformulier ingeleverd. (De gezondheid en zorg voor het kind staat voorop, 

formulier volgt uiterlijk een dag na het ongeluk). 

8. Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het 

welbevinden van het getroffen kind. Bij ons heeft dit thema dan ook extra 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 teamoverleg wordt over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren; 
waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

- De Meldcode ‘Huiselijk Geweld en kindermishandeling’ wordt nageleefd en tevens besteedt de 
aandachtfunctionaris hier aandacht aan. 

- In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen, dat kinderen wordt geleerd hoe je met 
elkaar om kunt gaan en waarbij normen en waarden gerespecteerd dienen te worden. 

 
Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en ongepast gedrag is. Ook gebruiken wij het 

gezamenlijke tafelmoment om (belangrijke maatschappelijke) onderwerpen aan te snijden. 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: 

 
- Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring) en staan 

ingeschreven in het personenregister kinderopvang. 
- We werken waar dat mogelijk is met een vier-ogen-beleid 
- Medewerkers kennen het vier-ogen-beleid en leven dit zorgvuldig na. 
- Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogen-beleid niet goed wordt nageleefd. 
- Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden, als een kind een ander kind 

mishandelt. 
- Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden 
- Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling wordt 

vermoed. De aandachtfunctionaris is hierbij altijd het vaste aanspreekpunt. 
- Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling. 
- Wanneer het vier-ogen-beleid niet uitgevoerd kan worden, door het aantal kinderen op de groep 

waar één pm’er  alleen op mag staan, dan zorgen onze pm’ers ervoor dat bijvoorbeeld de deur 
openstaat. 
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9. Toezicht 

9.1 Het vier-ogen-principe 

Bij het KDV kan een pm’er, beroepskracht in opleiding, stagiair, vrijwilliger of iemand die werkzaamheden 

verricht dit uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene. Het 

primaire doel hiervan is, dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt en door het voorkomen dat 

volwassenen zich binnen een kinderdagverblijf langere tijd ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een 

kind. Wij nemen daarom maatregelen waardoor pm’ers zo kort mogelijk (voorspelbaar lang) alleen zijn met 

kinderen. Ouders en oudercommissies informeren wij jaarlijks over de invulling van het vier-ogen-principe. Hoe 

het vier-ogen-principe op de locatie wordt vormgegeven staat beschreven in het pedagogisch beleid. Vanaf de 

groep houdt degene die binnen is mede toezicht op het buitenspelen. De beroepskrachten worden dagelijks 

ondersteund door stagiaires. Tijdens haal- en brengmomenten komen er voortdurend ouders binnen om hun 

kinderen te halen en overdracht te doen. De pm’ers heeft zeer zeker niet de kans, zich alleen af te zonderen met 

een of meerdere kinderen. Wanneer er één beroepskracht aanwezig is op locatie i.v.m. pauzes of omdat de 

beroepskracht-kind-ratio dat toelaat dan is er altijd iemand anders aanwezig, zoals een groepshulp, BBl’er, een 

stagiaire of een vrijwilliger. 

9.2 Personen register kinderopvang 

De locatiemanager, pm’er, stagiair, beroepskracht in opleiding, BBL’er, vrijwilliger of groepshulp die structureel1  

bij Amfiera wordt ingezet zijn in het bezit van een geldig VOG, ook zijn zij ingeschreven in het Personenregister 

Kinderopvang en gekoppeld aan de organisatie/locatie. Door de koppeling in het personenregister worden de 

personen die ingeschreven zijn in dit register continue gescreend. collega’s, de organisatie en anderen. 

9.3  Achterwacht 

9.4 BHV/ kinder-EHBO 
Op elke locatie is er tijdens de openingstijden minstens één persoon aanwezig die in het bezit is van een geldige 

én geregistreerde opleiding kinder-EHBO met eventueel BHV. Met het maken van het rooster wordt hier 

uiteraard rekening mee gehouden. 

 

 
1 https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/veiligheid-kinderopvang-verbeteren/personenregister-kinderopvang 
2 Achterwachtregeling is op genomen in de achtwacht werkinstructie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij ziekte en/of calamiteiten kan het helaas voorkomen dat een pm’er tijdelijk alleen op de groep staat. De 

achterwachtregeling2 van Amfiera is conform het convenant kinderopvang. De achterwacht kan binnen het 

tijdsbestek van 15 minuten aanwezig zijn op het KDV. De bezetting op de locatie is voldoende om de tijd te 

overbruggen voor de komst van de invalkracht. De achterwacht dient echter ook geregeld te zijn wanneer een 

pedagogisch medewerker alleen op een locatie werkt omdat de groepsgrootte dit toelaat, zonder af te wijken 

van de BKR. Amfiera heeft een achterwachtregeling opgesteld. Deze is in te zien  op de website. Daarnaast is 

in de achterwacht op elke locatie inzichtelijk, zodat de pm’ers weten wie ze kunnen inschakelen in geval van 

calamiteiten en hoe de achterwacht te bereiken is. Voor de achterwacht geldt dat hij/zij binnen 15 minuten op 

de locatie aanwezig kan zijn. 
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9.5 Ongevallen 

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan dus niet altijd voorkomen worden. Door het inschatten van risico’s 

middels een risico-inventarisatie proberen we ongevallen met groot letsel zoveel mogelijk te voorkomen. 

Gebeurt er toch iets dan willen we hiervan graag leren zodat we dit in de toekomst kunnen voorkomen. 

Binnen de organisatie worden ongevallen die behandeld zijn door de EHBO/BHV’er van de locatie en/of hebben 

geleid tot bezoek aan een huisarts, huisartsenpost, SEH of tandarts geregistreerd en door de locatiemanager 

besproken. Ook het ZAT krijgt maandelijks een overzicht van de ongevallen. Ook gevaarlijke situaties worden  

geregistreerd en besproken. Eventuele maatregelen n.a.v. de ongevallen en gevaarlijke situaties worden getroffen 

en geïmplementeerd. De specifieke werkwijze staat beschreven in het protocol ongevallen en registratie. 

9.6   BKR 

De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio3. Bij minimaal tien uur aaneengesloten opvang, kan 

worden afgeweken van de BKR gedurende maximaal drie uur per dag. Die uren hoeven niet aaneengesloten te 

zijn. Er kunnen tijdens die uren minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Voorwaarde is dat minimaal 

de helft van het op grond van de beroepskracht-kindratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet. 

Er zijn geen tijdvakken waarbinnen afwijken van de BKR wel of niet is toegestaan Amfiera kan daarom zelf 

bepalen op welke tijdstippen zij afwijkt. kan worden afgeweken van de beroepskracht-kindratio op basis van het 

dagritme op het kindercentrum of in de afzonderlijke groepen. Op welke dagen en tijden wij afwijken is 

omschreven in het pedagogisch beleidsplan van het KDV. 

9.7 EHBO 

Elke pedagogische medewerker heeft een geldig kinder-EHBO certificaat. We doen 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. Tevens 

gaat een aantal medewerkers een BHV cursus volgen in 2022. 

10. Communicatie 

Intern en extern betrokkenen zijn pm’ers of PMIO, stagiairs, vrijwilligers en ouders. We vinden het belangrijk 

dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor 

veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of 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 uitleg en instructies, zodanig dat deze 

persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is. Ook zorgen wij ervoor dat ons 

veiligheids- en gezondheidsbeleid altijd inzichtelijk is voor alle medewerkers. In ons teamoverleg bespreken we 

wat betreft mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s als een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken 

bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers raken hierdoor vertrouwd met het geven van 

feedback aan elkaar. Tijdens het intakegesprek lichten we ouders in over onze activiteiten ten aanzien van 

veiligheid en gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid. Daarnaast worden ouders via de nieuwsbrief en via de oudercommissie op de hoogte gehouden van 

lopende activiteiten. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. 

Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze ook in de nieuwsbrief opgenomen. 

 
3 De uitkomst kan veranderen als de groepssamenstelling wordt aangepast, bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal 

beroepskrachten berekend met de rekentool op  https://1ratio.nl/bkr 

https://1ratio.nl/bkr

