Veiligheidsbeleid Peuterspeelzaal Dribbel versie april 2018
Grote risico’s
We hebben ten aanzien van veiligheid en gezondheid aandacht voor grote en kleine
risico’s. In dit hoofdstuk beschrijven we voor onze locatie de belangrijkste grote risico’s
op incidenten, gezondheidsproblemen of ernstige ongevallen.
We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën:
fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid.
Per categorie hebben we belangrijke risico’s genoemd met de bijbehorende
voorzorgsmaatregelen om deze tot een minimum te beperken.
Bij de bouw, is voor zover als mogelijk, met de inrichting rekening gehouden met het
gebruik door jonge kinderen.
Fysieke grote risico’s en maatregelen algemeen
Het doel van het beleid is om grote risico’s te benoemen en aan te geven welke
maatregelen we hebben genomen om incidenten te beperken of te voorkomen.
Hieronder hebben we voor ons de belangrijkste grote risico’s beschreven. Tevens
hebben we erbij beschreven, wat wij er aan doen om dit risico te voorkomen en hoe wij
handelen als zich onverhoopt een ongeval of ongewenste situatie voordoet.
1) Kind komt met vingers tussen de deur.
Alle deuren die een risico vormen zijn beveiligd middels veiligheidstrips, dit geldt voor
beide kanten van de deuren in ruimtes waar kinderen komen. Deze worden ieder
kwartaal gecontroleerd op beschadigingen en werking. Indien nodig worden deze
vervangen.
2) Kind komt in aanraking met elektriciteit
De stopcontacten zijn niet binnen handbereik van de kinderen. Alle stopcontacten zijn
geaard en zijn kind veilig. Daarnaast voorkomen wij zoveel mogelijk de aanwezigheid
van losse snoeren. Elektrische apparaten worden indien deze niet door de kinderen
bediend of gebruikt mogen worden, buiten handbereik geplaatst.
3) Struikelen en uitglijden Om te voorkomen dat kinderen, medewerkers of ouders
struikelen of uitglijden zorgen we ervoor dat er een open speelruimte is gecreëerd
waarbij vaste meubels niet in het looppad of centraal in de speelruimte worden
geplaatst. We maken op de groep wel gebruik van speelkleden, deze worden zo
neergelegd dat er geen sprake kan zijn van hinder in het looppad. Natte plekken op de
vloer worden direct drooggemaakt en speelgoed dat niet gebruikt wordt moet worden
opgeruimd.
4) Bezeren aan oneffenheden in muren en meubilair
Wij blijven de peuterspeelzaal controleren 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.

5) Kind valt door glazen ruit
Dit is bij ons uitgesloten. Alle ramen zijn kindveilig.
6) 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 of kleine
onderdelen kunnen inslikken (afhankelijk van de leeftijd) worden verwijderd of
gerepareerd.
7) Kind komt in aanraking met chemische middelen of medicijnen
Schoonmaakmiddelen, bestrijdingsmiddelen, medicijnen of andere chemische
(gevaarlijke) producten worden buiten het bereik van kinderen opgeborgen. Ook
hebben wij de afspraak gemaakt dat de tassen van de medewerkers buiten het bereik
van kinderen worden opgeborgen (in de keuken achter gesloten hekje ) Ouders worden
bij de intake hierop geattendeerd. In de huisregels van de speelzaal staat ook
vernoemd dat ouders hun tassen niet zonder toezicht op de groep mogen zetten.
Ruimtes waar kinderen geen toegang toe hebben, zoals: de keuken zijn indien mogelijk
afgesloten. Alle pedagogisch medewerkers beschikken over een EHBO diploma, zij
weten hoe te handelen, wanneer bovenstaande situatie voordoet.
8) Kind wordt vermist
Het grootste risico dat een kind vermist wordt is tijdens breng- en haalmomenten. We
zorgen ervoor dat kinderen altijd onder toezicht buiten zijn, de deuren en hekken van de
buitenruimte zijn ook gesloten. Ook zijn er afspraken gemaakt met de ouders of
verzorgers wie de kinderen ophalen. Zonder nadrukkelijke toestemming van de ouders
wordt een kind nooit aan een ander persoon (dan is afgesproken) meegegeven.
Kennen wij de persoon niet die het kind op komt halen, dan gaan we direct informatie
inwinnen en toestemming aan de ouders vragen. Daarnaast zorgen we ervoor dat er
conform de wettelijke eis voldoende pedagogisch medewerkers aanwezig zijn die
toezicht houden. Zij weten altijd welke en hoeveel kinderen er in de groep aanwezig
zijn.
9) Een kind verbrandt zichzelf
Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of geplaatst. We
plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen handbereik
van de kinderen is.
Grote risico’s en maatregelen per ruimte
Entree: hieronder beschrijven wij de veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben
genomen met betrekking tot de ingang/entree van de peuterspeelzaal.
Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
 Afspraak: Binnen niet gooien met voorwerpen.

Kind eet sigaretten of medicijnen uit de tas van een ouder of leidster
 De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd in het kantoortje, hier kunnen
kinderen niet komen.
 Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten
slingeren.
Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
 Berg kleine voorwerpen op in een afgesloten bakje.
 Afspraak: Voordat kinderen op de grond gaan spelen, zelf even over de grond
kruipen en kijken of er geen kleine voorwerpen liggen.
Opberg- / schoonmaakruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de
veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot opbergen schoonmaakruimten in de peuterspeelzaal.


Kinderen hebben geen toegang tot opbergruimten en schoonmaakruimten. Deze
zijn afgesloten om te voorkomen dat kinderen in aanraking komen met onder
andere chemische stoffen.

Keuken
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de
veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de
keuken en kantoortje van de peuterspeelzaal.
Alle medewerkers beschikken over een kinder EHBO diploma en 2 pedagogische
medewerkster bezitten een BHV diploma, hierdoor weten pedagogisch medewerkers
hoe te handelen bij verbranding.
Kind krijgt hete thee over zich heen
 Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of
geplaatst. We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die
niet binnen handbereik van de kinderen is.
 Geen thee drinken als kinderen op schoot zitten.
 Geen tafelkleden gebruiken.
Groepsruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de
veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de
groepsruimte.
Kind eet sigaretten of medicijnen uit tas van een ouder of leidster
 De pedagogisch medewerker zet haar tas altijd in het kantoortje, hier kunnen
kinderen niet komen.
 Afspraak: Ouders mogen hun tas niet op de grond neerzetten of rond laten
slingeren.

Kast valt om en kind komt onder de kast terecht
 Plaats de zwaarste dingen onderin de kast.
 Indien nodig kast verankeren aan de muur.
 Afspraak: niet in de kast klimmen, vragen als je iets van de bovenste plank wilt
hebben.
Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond
 Controleer speelgoed en verwijder speelgoed dat stuk is.
 Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm mogen niet op de groepen
waarbij alle kinderen jonger dan 3 zijn.
 Het speelgoed met kleine onderdelen opbergen in afgesloten bakjes.
 Laat kinderen hun speelgoed na gebruik goed opruimen.
Kind krijgt koordje om de nek
 Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm.
 Stiksel van speelgoedbeest controleren of deze niet los laat.
Thee van de leidster komt over een kind heen
 Hete dranken worden niet in het directe bijzijn van kinderen genuttigd of
geplaatst.
 We plaatsen hete dranken altijd op een zo veilig mogelijke plek die niet binnen
handbereik van de kinderen is.
 Geen thee drinken als kinderen op schoot zitten.
 Geen tafelkleden gebruiken.
Kind stikt in stukje fruit
 Snijden van fruit en groente in de lengte, zodat dit minder snel vast kan komen
te zitten in de keel.
 Kinderen rustig laten eten,
 Kinderen laten zitten als ze eten.
 Kinderen eten altijd onder toezicht van medewerker(s).

Binnenruimte
Stellingkasten
De stellingkasten waar het speelgoed in staat, zijn niet verankerd aan de muur. Mocht
een kind in de kast klimmen, dan bestaat het gevaar dat de kast omvalt. Dribbel
hanteert daarom de volgende regels:
• Kinderen pakken niet zelf spullen uit de kast. Zij vragen een pedagogisch
medewerker om het speelgoed te pakken.
• Een van de medewerkers of vrijwilligers houdt altijd een oogje op de kast, om
het risico tot klimmen te verkleinen.
• Kinderen wordt verteld waarom ze niet in de kast mogen klimmen als ze
speelgoed pakken.
• Medewerkers en vrijwilligers zorgen ervoor dat de deurtjes altijd gesloten zijn,
zodat de kinderen op die plekken niet kunnen klimmen.
Speelgoed
Kapot speelgoed is gevaarlijk voor kinderen. Het is daarom belangrijk om speelgoed
dat kapot gaat (en dat niet meer te repareren is) direct te verwijderen. Kinderen kunnen
zich anders bezeren aan scherpe onderdelen. Om de veiligheid van de kinderen te
vergroten, hanteert Dribbel de volgende regels.
•
•
•
•
•

Speelgoed wordt maandelijks visueel gecontroleerd op beschadigingen
Kapot speelgoed en speelgoed met scherpe randen wordt direct weggegooid.
Speelgoed met kleine onderdelen wordt opgeruimd in een afgesloten kast/doos.
Alle speelgoed wordt na gebruik opgeruimd.
Tijdens het knutselen wordt alleen lijm op waterbasis gebruikt.

Ventilatie
• In de verschillende ruimtes worden temperatuurschommelingen van 5 graden
vermeden.
• De luchtvochtigheid wordt regelmatig gecontroleerd en mag in de winter niet
langdurig hoger zijn dan 60%.
•
•
•

Op warme dagen wordt ’s nachts geventileerd om het gebouw af te koelen.
De temperatuur wordt regelmatig gecontroleerd en mag niet lager zijn dan 17
graden.
Mechanische ventilatie staat op een stand die zorgt dat het co2 gehalte laag
genoeg blijft.
Verdere omschrijving omtrent ventilatie is te vinden in het hygiënebeleid.
Overige veiligheidsmaatregelen voor binnen

•
•
•
•
•
•

Kinderen klimmen op hun billen naar beneden van de commode.
Er worden geen waxinelichtjes, kaarsen, wierook, olie, gel enz. gebrand.
Hoger gelegen oppervlakten worden wekelijks gereinigd.
Uitkijken bij het spelen in de buurt van ruiten.
Gereedschap wordt bewaard in een afgesloten gereedschapskist.
Kinderen wordt geleerd in de speelruimte niet te rennen

•
•

Medewerkers en vrijwilligers zien er op toe dat kinderen niet rennen in de
speelruimte
Bij speciale evenementen wordt gekeken of extra brandmaatregelen noodzakelijk
zijn. Zie hiervoor ook het ontruimingsplan.

Keuken
•
•
•
•
•
•
•

Vaatwasser is niet van toepassing
Thee- en koffiekopjes worden op het aanrecht neergezet, en wordt afgesloten met
een hekje
Thee, koffie en andere hete vloeistoffen worden in goed afgesloten thermoskannen
bewaard
Lucifers/aanstekers worden niet gebruikt
Het traphekje wordt altijd gesloten bij het verlaten van de keuken.
De deur van de bergruimte wordt altijd afgesloten met een sleutel.
De kinderen hebben geen toegang tot de bergruimte.

Buitenruimte
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de
veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de
buiten- / speelruimte van de peuterspeelzaal.
Kind wordt door een fietsend kind omver gereden
 Buiten fietsen waar ruimte is.
 Voldoende vrije ruimte creëren voor fietsende kinderen.
Kind blijft met koordje van capuchon hangen
 Kieren waarin kleding kan haken, dicht maken.
Kind verbrandt zich in de zon
 Petje en T-shirt laten dragen wanneer de zon fel is.
 Kinderen goed insmeren met factor 50 als ze buiten in de zon spelen.
 Afspraak: kinderen regelmatig bijsmeren op een dag.
Kind loopt gevaar door onveilige situaties buiten
 Wij controleren wekelijks de fietsjes, etc. zodat er niets kapot is. Kapot buiten
speelgoed wordt of gerepareerd of weg gegooid.
 Niemand kan verder het terrein buiten haal- en brengtijden opkomen, dus
gevaar van onbekende personen, glasscherven, sigaretten peuken is zo goed
als uitgesloten.
Voordat er buiten gespeeld wordt wordt er eerst even door een pedagogische
medewerkster een buiten rondje gelopen om eventueel afval of ontlasting van
dieren te verwijderen.
 De speelplaats is afgeschermd met een hek zodat de kinderen veilig kunnen
spelen en dat andere geen toegang hebben tot de speelplaats.
Sanitaire voorziening kinderen
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de
veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de
sanitaire voorzieningen voor kinderen .
Kind draait zich van aankleedtafel af
 We gebruiken altijd het aankleedkussen
 Afspraak: Altijd bij het kind blijven en lichamelijk contact houden.
 Afspraak: Vooraf alle benodigdheden klaar leggen.
Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
Afspraak: kind gaat op zijn/ haar billen van het trappetje af.
Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
 Trap altijd inschuiven
 Afspraak: kind mag niet alleen de trap op klimmen.

Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
 Kleine voorwerpen verwijderen.
 Afspraak: regelmatig controleren op kleine voorwerpen.
 Afspraak: Controleren of het schuimrubber van bepaalde kinderartikelen zoals
aankleedkussens bereikbaar is voor kinderen.
Brandveiligheid
Hieronder beschrijven wij naast de algemene risico’s en maatregelen de
veiligheidsrisico’s en maatregelen die wij hebben genomen met betrekking tot de
brandveiligheid van de peuterspeelzaal.








Uiteraard doen wij er alles aan om een brand te voorkomen. Zo maken wij geen
gebruik van onder andere kaarsen of snel ontbrandbare materialen
Decoratiemateriaal of knutsels van kinderen zijn zoveel mogelijk aan de
zijkanten (muren) van het verblijf bevestigd
Alle aanwezige brandblusmiddelen en installaties worden conform de wettelijk
eis periodiek gecontroleerd en gekeurd
Minimaal 1 maal per jaar organiseren wij een ontruimingsoefening zodat
medewerkers en kinderen weten wat zij moeten doen bij een (indicatie) van
brand
Op de locatie is er altijd een medewerker aanwezig die in het bezit is van een
geldig Kinder-EHBO en BHV certificaat
Gangpaden en nooduitgangen zijn altijd goed door gangbaar. Eventuele
obstakels worden direct verwijderd

Lees ook het hygiënebeleid voor een compleet beeld met betrekking tot veiligheid in de
keuken.

•

•
•
•
•
•
•
•

Buitenspeelplaats
Het plein wordt voor het naar buiten gaan van de kinderen gecontroleerd op afval
(glas, peuken, steentjes e.d.). Deze worden verwijderd voordat de peuters naar
buiten komen.
Kinderen rennen niet op het plein als er kinderen aan het fietsen zijn.
Er wordt op toegezien dat de kinderen niet te hard fietsen.
Er wordt op toegezien dat kinderen boven de 3 jaar niet met de loopauto’s spelen.
Tijdens het buitenspelen zijn minimaal 2 volwassenen aanwezig om toezicht te
houden.
Uitwerpselen van honden/katten worden direct verwijderd.
Het zand in de buitenkeuken wordt 1x per jaar verschoond
Kinderen klimmen niet over het hek, vraag de juf om een bal te pakken.

Uitstapjes
De pedagogisch medewerker ziet erop toe dat de kinderen beschermende kleding
dragen bij het wandelen in de bossen.
• Bij bezoek aan dieren is voldoende begeleiding aanwezig
• Kinderboerderijen worden alleen bezocht na overleg met de ouders.
• Pedagogisch medewerkers houden toezicht op de kinderen bij aanwezigheid van
dieren.
•

•

Kijk voor uitstapjes op www.veiligheid.nl onder het kopje schoolreisje voor tips.

Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme
impact hebben op het getroffen kind. Dit thema heeft dan ook onze bijzondere
aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om samen
grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en te weten wat te doen als we merken dat
het toch aan de orde is. Met medewerkers wordt bedoeld: de pedagogische
medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.
 Tijdens teamoverleg wordt regelmatig over het onderwerp gesproken. Daarbij
wordt een open sfeer bewerkstelligd waarbij medewerkers elkaar mogen
aanspreken.
 In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt
geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan met respect voor ieders normen en
waarden. Zo leren kinderen wat wel en niet gepast is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te
voorkomen:
 Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 We hebben een vier-ogenbeleid
 Medewerkers kennen het vier-ogenbeleid
 Het vier-ogenbeleid wordt goed nageleefd
 Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vier-ogenbeleid niet
goed wordt nageleefd
 Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind zich
naar een ander kind toe misdraagt
 Medewerkers weten hoe te handelen wanneer misdraging aan de orde zijn.
 Er is een protocol wat te doen bij een vermoeden van kindermishandeling
 Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt
vermoed.
Vier-ogenprincipe
Kinderen worden in een veilige omgeving uitgedaagd om te leren en te ontwikkelen. Als
onderdeel van een veilige omgeving hanteren wij het vier ogen beleid.
Onder de voorwaarde dat de kinderen voldoende ervaringen kunnen opdoen en
uitgedaagd worden om te groeien, zonder dat zij daarin belemmerd worden door te
knellende regels.
Voor de pedagogisch medewerker, vrijwilligers en stagiaires geldt dat wij willen dat zij
zich in een veilige omgeving uitgedaagd voelt om te groeien. Veiligheid betekent hier
bijvoorbeeld dat er een open cultuur heerst, waarin medewerkers, stagiaires en
vrijwilligers elkaar aanspreken. De pedagogisch medewerker, stagiaires en vrijwilligers
weet dat hun collega meekijkt en/of luistert, juist om het voor de medewerkers veiliger
te maken om hun werk te doen.
Op zomerse dagen wordt gewerkt volgens het hitte beleid.

