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WERKINSTRUCTIES VEILIGHEID EN GEZONDHEID
________________________________________________________________
Algemene regels
 Ouders en pw’er(s)s doen slofjes aan
 roken is niet toegestaan in het kinderdagverblijf en de buitenruimte, ook niet voor het kdv
 kinderen mogen niet alleen naar buiten
 tassen en andere persoonlijke eigendommen worden in de kast opgeborgen in de hal die
vervolgens weer op slot gaat. Van ouders: laat ouders erop letten dat ze tas niet laten
rondslingeren.
 dagelijks de vloer/muur of anders controleren op oneffenheden (ligt er speelgoed op de grond of
andere zaken dit dan oppakken en van de vloer halen of als er bijv spijker uitsteekt, weghalen).
Geen spullen ophangen onder 1.35 cm.
 natte vloeren direct (op)drogen.
 er wordt binnen niet gerend door kinderen
 er wordt binnen niet gegooid met dingen.
 dagelijkse schoonmaakwerkzaamheden buiten bereik van de kinderen uitvoeren
 schoonmaakmiddelen direct na gebruik, opbergen op vaste plek in tuinkast.
 stopcontacten zijn beveiligd, indien deze eruit zijn, vervangen
 geen paracetamol toedienen.
 kinderen niet bij of met radiatoren laten spelen.
 als het donker is, lampen aandoen.
 kind niet laten spelen/klimmen op kasten.
 Er komen geen kinderen alleen of gaan alleen naar huis. Alleen onder toezicht van een volwassen
bekende (pm’er , ouder of bekende van de ouders). Geen onbekenden op de BSO toelaten.
 Laat ouders geen bederfelijke voeding meenemen naar de bso.

Gevaarlijke stoffen
 Spuitbussen en terpentine buiten bereik van kinderen gehouden.
 Gevaarlijke stoffen nooit in aanwezigheid van kinderen gebruiken.
 Gebruik alleen kinderlijm tijdens het knutselen.
 Schoonmaakmiddelen altijd na gebruik hoog opbergen in tuinkast.
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Handen wassen (zie hygiëne regels)
 Handen wassen na bezoek toilet.
 Handen wassen voor voedsel bereiden.
 Voor ieder kind apart washandje gebruiken.
 Gebruikte washandjes worden direct opgeruimd.

Speelgoed
 Speelgoed maandelijks controleren of het stuk is of beschadigd dan direct weggooien
 Speelgoed reinigen volgens hygiëneregels en schoonmaakrooster
 Speelgoed altijd opruimen na gebruik door de kinderen /pw’er
 Zichtbaar verontreinigd speelgoed, dan direct wassen.
 Speelgoed na vervuiling met bloed, (bloederige) diarree of braaksel gedesinfecteerd.
 Speelgoed binnen en buiten gebruik gescheiden houden.
 Koordjes van speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 centimeter.
 Zet groot speelgoed niet te hoog, zodat kinderen er makkelijk bij kunnen.

Textiel en stoffen (knuffels)
 Er worden alleen stoffen speelgoed en knuffels aangeschaft die op minimaal 40°C gewassen
kunnen worden

Thermometer
 Desinfecteren met alcohol 70% direct na gebruik;
 Laat het oppervlak na desinfectie aan de lucht drogen.

Medicatie
 Medicatie opbergen buiten bereik van de kinderen
 We geven geen paracetamol.
 Gebruik formulier toestemming voor het toedienen van medicijnen. Voorkom misverstanden door
schriftelijke overdracht. Geef alleen medicatie die in de originele verpakking met bijsluiter worden
aangeleverd. Lees de bijsluiter voor verstrekking.
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 Controleer houdbaarheidsdatum voor het wordt toegediend. Bewaar medicijnen zo nodig in de
koelkast en in de originele verpakking.
 Indien nodig geacht medisch dossier aanleggen. Dossier actueel houden. Denk aan gegevens over
allergieën en vaccinaties.
 Na ieder gebruik de koortsthermometer reinigen met alcohol en daarmee desinfecteren.

Ventilatie (zie protocol ventileren)
 De ruimte elke dag goed ventileren (10 min.) met mechanische ventilatie of keukendeur.
 De ruimtes elke dag controleren door middel van de thermometer.
 Als de temperatuur te hoog/laag is dan handelen volgens protocol ventileren.
 Bij het opvouwen van de was of opmaken van bedden: ventileren.

Afval
 Afval direct verwijderen (in gesloten containers op openbare weg) en prullenbak dagelijks
schoonmaken.

Wassen
 Wassen op 40C zoals verkleedkleren.
 Met bloed bevuilde kleding en linnengoed worden op 60°C gewassen.

Geluid
 Erop toezien dat de kinderen niet aan extreem lawaai (harde muziek) worden blootgesteld.

Algemeen voor alle ruimtes
 Vloer droogdweilen als het nat is. Geen kinderen op de natte vloer laten lopen. Niet vegen als er
kinderen op de groep zijn.
 Controleer op oneffenheden zoals spullen in looproute waar mensen over kunnen vallen,
uitstekende schroeven, punaises e.a.. Indien oneffenheid, verwijderen en melden bij. Geen
materialen aan de muren tot 1.35 hoog. Creëer loopruimte.
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 Vingerstrips controleren of ze op alle deuren zitten, bij loslaten of kapotte vingerstrips melden bij
de leidinggevende.
 Beveiligingsplaatjes in de stopcontacten. Beveiligingsplaatjes vervangen indien ze eruit zijn. Losse
snoeren vast zetten of let op als het een los instrument is, na gebruik snoeren hoog. .
 Alle schoonmaakmiddelen staan op vaste plek in kast in de tuin. Na gebruik van middelen worden
ze direct hoog teruggezet en deur gaat dicht.
 Planten op de BSO zijn niet toegestaan.
 Kapotte lamp direct doorgeven aan leidinggevende of vervangen. Reservelampen op voorraad.
 Kapot speelgoed weggooien.
 Bergruimte, kantoordeur dicht doen na gebruik.
 Kinderen niet laten rennen o.a. bij de ramen.

Entree
 Kinderen zijn nooit alleen in entreeruimte.
 Buitendeur is altijd dicht als kinderen in de hal zijn!
 Zorg ervoor dat er geen losse voorwerpen (speelgoed e.a.) op de grond liggen.
 Kinderen mogen niet rennen.
 De entreeruimte is geen speelruimte, laat kinderen niet op de gang of bij de deuren spelen.
 Controleer de ruimte op splinters en meld dit.
 Niet gooien met spullen.
 Pm’ers tassen worden direct bij binnenkomst in hal achter in afgesloten kast gedaan. Afspraak
met de ouders maken: tas niet onbeheerd achterlaten.
 Kinderen mogen niet alleen naar buiten toe altijd onder toezicht. Als ouder er is, ouder
verantwoordelijk.

Leefruimte
 Scherpe voorwerpen als scharen hoog opbergen in de kast. Gebruik door kinderen onder
begeleiding . Ook messen.
 Speelgoed wordt na gebruik opgeruimd.
 Kinderen niet met de deuren of bij de deuren laten spelen.
 Niet gooien met spullen in de ruimte.
 Apparaten hoog wegzetten en snoeren wegwerken.
 Kinderen uit laten kijken en niet laten rennen in de buurt van ruiten.

BSO Fantasieland 2017

Pagina 5

 Kinderen niet op of bij de radiatoren laten spelen of erop zitten. Radiatoren zijn omkast.
 Speelgoed na elke activiteit opbergen.
 Voldoende loopruimte creëren voor de kinderen.
 En goede toezicht pedagogisch medewerkster ruimte zo groot mogelijk houden.
 Thee hoog wegzetten of in de keuken en drink geen thee als je een kind op de schoot hebt,
gebruik stevige kopjes.
 Maandelijks de inventaris nakijken, Kapotte speelgoed /meubels weggooien of melden (zie
schoonmaakrooster).
 Kinderen niet laten rennen
 Kinderen niet laten spelen met de kast of klimmen op de kast.

Stoffen:
 Verf en lijm op waterbasis gebruiken.
 Gebruik van chemicaliën met oplosmiddelen is niet toegestaan.
 Er wordt geen gebruik gemaakt van spuitbussen in ruimten waar kinderen aanwezig zijn.
 Bij het gebruik van lijm of verf op de groepen, luchten.
 Er worden geen sterk geurende producten gebruikt.
 Er wordt alleen stofvrij schoolkrijt gebruikt en bord wordt met vochtige doek schoongemaakt.
 Ventilatieroosters vrij houden.
 Niet vegen in bijzijn van kinderen.
 Tijdens het opvouwen van wasgoed wordt de keukendeur opengezet.
 Droogbloemen, knutselwerken en dergelijke die niet gereinigd worden, worden na een maand
verwijderd.
 Bloemen met een sterke geur direct verwijderen
 Schotels, potten en bakken van planten worden jaarlijks gereinigd
 Er worden geen wierookstokjes, kaarsen, waxinelichtjes, olie, gel, enz. gebrand

Insectenbeten
 Bij overlast wordt een hor voor raam of deur geplaatst om insecten te weren (zie verder bij
ziektebeleid)

Eten
 Erop toezien dat ieder kind zijn eigen drinkbeker of bestek krijgt.
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 Was bekers na gebruik om.
 Samen met de kinderen aan tafel eten.
Hete dranken
 Maak geen hete dranken klaar in de buurt van de kinderen.
 Drink geen hete dranken als kinderen op schoot zitten.
 Gebruik kopjes met goede oortjes.
 Zet kopjes met daarin hete dranken weg op een voor kinderen niet bereikbare plek.
 Drink hete dranken rustig zittend, niet lopend. Dit geldt ook voor de kinderen.
 Hete dranken voor kinderen af laten koelen.

Sanitair kinderen
 Afval direct opruimen.
 Geen schoonmaakmiddel in het toilet. Na gebruik direct hoog wegzetten in tuinkast.
 Kinderen mogen geen speelgoed meenemen.

Sanitair volwassen
 Na gebruik zoals afvalbak dichtdoen en schoonmaakmiddelen hoog wegzetten in tuinkast. Deur
van het volwassen toilet altijd dichtdoen na gebruik.
Kantoor
 Hier komen geen kinderen.
 Geen afval op de trap.
 Altijd deur dichtdoen als er niemand beneden is. En deur sluiten als er iemand op kantoor is.
Keuken
 Kinderen alleen onder begeleiding in de keuken. Ze helpen bij voorbereiding. Als er gekookt wordt
dan niet in keuken.
 Lage stopcontacten voorzien van veiligheid plaatjes. Als het er uit is, dan vernieuwen.
 Apparaten hoog wegzetten en snoeren hoog wegwerken.
 Messen onder toezicht als kinderen ermee werken of gebruiken.
 Lucifers hoog opbergen, koken altijd onder begeleiding van pw’er!
 Waterkoker staat hoog, lucifers in lade met kinderslot, thee buiten bereik (ver weg op aanrecht)
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van kinderen.
 Leer kinderen hoe kraan werkt en warm water (de rode knop)
 Geen thee klaarmaken in de buurt van kinderen.
 Schoonmaakmiddelen en andere giftige stoffen na gebruik opruimen op hoge plek namelijk
buiten in tuinkast
 Kasten zijn stabiel.
 Kind niet in de buurt van vuilnisemmer laten en sluiten na gebruik.
 Plastic zakken in de kast , buiten bereik houden.
 Voldoende loopruimte creëren.
 Laat kinderen niet bij de ramen spelen.

Ontdekruimte
Altijd onder begeleiding.

Chillruimte
Kinderen niet op of met de kast laten spelen
Voorraadkast altijd op slot na gebruik
Niet met of bij de tv laten spelen

Schoonmaken
 De vaatdoek wordt na gebruik met heet stromend water uitgespoeld.
 Bij zichtbare verontreiniging, na vuile klusjes én minimaal elk dagdeel wordt een schone vaatdoek
gepakt.
 Bij zichtbaar verontreinigde oppervlakken/ruimtes direct schoonmaken.
 Tijdens het gebruik van een stofzuiger of droge wisser wordt gelucht

Omgeving
 Als ouder er is, ouder verantwoordelijk
 Kind regels leren waar speelterrein is en wat gevaarlijk is.
 Bij water: creëer een veilige situatie voor kinderen. Laat iemand met reddend zwemmen
meegaan naar buiten als je weet dat je bij water gaat spelen.

Buitenruimte (zie verder buitenspeelprotocol)
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 Zorg dat de tuin voor het spelen wordt gecontroleerd of het veilig en schoon is.
 Bladeren opruimen in de herfst
 Er is altijd iemand bij de kinderen. Laat kinderen niet alleen.
 Kleed kinderen passend aan afhankelijk van de weersomstandigheden.
 Regels bespreken met de kinderen en toezicht houden.
 Als een kind een kledingstuk aanheeft met koordjes, wordt dit uitgetrokken en evt. vervangen
door iets anders.
 De buitenruimte wordt maandelijks gecontroleerd op hout waar splinters vanaf kunnen komen.
 Niet bij/met omheining laten spelen.
 Als het geregend heeft extra opletten.
 Druk en rustig spel gescheiden aanbieden.
Muizen
 Door een erkend bedrijf laten oplossen en uitwerpselen direct opruimen. Ook van ander
ongedierte.

Vliegen: vliegenlamp eventueel monteren.
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(WARME) MAALTIJDEN SERVEREN
________________________________________________________________
De hygiënecode wordt gehanteerd voor het bereiden, bewaren en serveren van eten. Voor
uitgebreide informatie: zie de code.
Controle en registratie
THT en TGT (en interne verbruikdatum – IVD- bij bereiden) data bij producten bij ontvangst.
Temperatuur koeling: 4-7 graden.
Visuele controle op afwezigheid ongedierte.
Bereiden
Er wordt voordat de kinderen komen, gekookt. De keuken dient schoon achtergelaten te worden,
warme producten worden afgedekt en de daarvoor bestemde producten in de koeling.
Groenten worden van te voren goed wassen (zeker als die door de salade gaan).
Ontdooien; altijd in de koelkast of met een magnetron (snel ontdooien).
Eenmaal ontdooide producten niet meer invriezen.
Verhitting: 75 graden (kerntemperatuur). Gebruik de keukenthermometer om dit te meten.
Regenereer (terugbrengen na verhitten) tot een temperatuur van 60 graden.
Verhitten met frituur: zie code.

Bewaren en opslaan
Als het eten koud is gaat het in de koelkast en opgewarmd met de magnetron volgens de normen (75
graden) met een apparaat wordt dit gemeten. Het eten wordt geserveerd bij 60 graden (wederom
meten)
Producten staan niet langer dan een half uur buiten koeling.
Producten die langer dan een half uur buiten de koeling hebben gestaan, dienen binnen 2 uur te
worden geconsumeerd.
Pas het FIFO systeem toe: producten die het langst staan, eerst gebruiken.
Er wordt geen eten bewaard. Al het eten wordt weggegooid aan het eind van de dag.

Serveren
Laat de kinderen hun handen wassen.
Haal koude gerechten pas kort voor consumptie uit de koeling.
Dek onverpakte gerechten af met folie.
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Zuivelproducten mogen niet langer dan een half uur op tafel laten staan .
Gooi brood dat onverpakt heeft gestaan, weg.

Reinigen: zie de code.
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HYGIENEBELEID/REGELS
________________________________________________________________
HYGIENEBELEID KINDERDAGVERBLIJF
Deze regels zijn overgenomen van het RIVM

1. PERSOONLIJKE HYGIËNE
Iedere mens draagt ontelbare, al dan niet ziekmakende, micro-organismen bij zich. Een groot deel
van de infecties wordt door mensen overgedragen. Om verspreiding van micro-organismen naar
andere mensen tegen te gaan is een goede persoonlijke hygiëne belangrijk. Pe’ers in een
kindercentrum kunnen bij de verzorging van de kinderen de micro-organismen van het ene kind via
hun handen overbrengen naar een ander kind. Daarom is voor hen een goede persoonlijke hygiëne
extra belangrijk.

1.1 Handhygiëne
Ziektekiemen worden onder meer via de handen overgedragen. Een goede handhygiëne door
groepsleiding, maar ook door de kinderen, is een van de meest effectieve manieren om
besmettingen te voorkomen. De handhygiëne verbetert door geen sieraden te dragen aan handen of
polsen.

Wanneer moeten de handen worden gewassen?
Voor:
- het aanraken en bereiden van voedsel;
- het eten of het helpen bij eten;
- wondverzorging.
- aanbrengen zalf of crème
Na:
- hoesten, niezen en snuiten;
- toiletgebruik/billen afvegen;
- het verschonen van een kind;
- contact met lichaamsvochten zoals, speeksel, snot, braaksel, ontlasting,
- wondvocht of bloed;
- buiten spelen; na contact met dieren (bijv. kinderboerderij)
- contact met vuile was of de afvalbak;
- zichtbare verontreiniging;
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- schoonmaakwerkzaamheden.

Handen wassen gaat als volgt:
- gebruik stromend water;
- maak de handen nat en doe er vloeibare zeep op;
- wrijf de handen (gedurende 10 seconden) over elkaar en zorg ervoor dat water en zeep over de
gehele handen worden verdeeld;
- let op de kritische punten: was ook de vingertoppen goed, tussen de vingers en vergeet de
duimen niet;
- spoel de handen al wrijvend af onder stromend water;
- droog de handen af met een schone droge handdoek.
Als de handdoek vuil of nat is geworden, is tussentijds verschonen noodzakelijk.

Handschoenen gebruiken bij:
 wondverzorging
 Bij elk contact met bloed, wondvocht of lichaamsvochten die zichtbaar met bloed zijn vermengd
worden wegwerphandschoenen gedragen
 Gemorst bloed wordt met handschoenen aan met een papieren tissue verwijderd

Bij bloed/wondvocht
 De ondergrond wordt met water en allesreiniger schoongemaakt
 Het verontreinigde oppervlak wordt schoongespoeld en nagedroogd
 Het oppervlak wordt daarna met ruim alcohol 70% gedesinfecteerd
 Bij bijtincidenten waarbij bloed vrij komt wordt binnen 24 uur contact opgenomen met de
bedrijfsarts, huisarts of GGD

1.2. Handen en gezicht
Voor alle kinderen een eigen washand.
Bij zichtbare verontreiniging mar minimaal elke dag wordt een schone handdoek gebruikt.

2 Persoonlijke verzorging
2.1 Wondjes
Wondvocht en bloed kunnen een besmettingsbron zijn.
- Zorg dat open wondjes altijd zijn afgedekt met een waterafstotende pleister.

BSO Fantasieland 2017

Pagina 13

- Pleisters of verband worden regelmatig (of wanneer ze doordrenkt zijn) verwisseld.

2.2 Nagelverzorging
Onder lange nagels, kunstnagels en geschilferde of gebrokkelde nagellak kunnen micro-organismen
zich hechten en vermeerderen. Knip nagels bij voorkeur kort en gebruik liever geen kunstnagels.

2.3 Wat te doen bij ziekte van een Pw’er?
Neem contact op met de Arbo-arts wanneer een personeelslid (mogelijk) besmettelijke
ziekteverschijnselen heeft, zoals diarree of huiduitslag. Deze beoordeelt of het personeelslid wel of
niet mag blijven werken en onder welke voorwaarden. Hierbij houdt hij rekening met het risico van
besmetting van anderen.
Zieke pedagogisch medewerkers besteden extra aandacht aan een goede handhygiëne.
Ze zijn op de hoogte van de ziek- en herstelmeldingsprocedure.
Medewerkers raadplegen een arbo-arts bij ziekteverschijnselen van besmettelijke aard (zoals diarree
of huiduitslag).
Medewerkers weten hoe te handelen als ze ziek van vakantie terugkomen (zie personeelshandboek).

2.4 Hoest- en niesdiscipline
Ziektekiemen uit de neus, mond en keel kunnen zich op verschillende manieren verspreiden. Door
hoesten en niezen worden ziektekiemen via onzichtbare speekseldeeltjes verspreid in de lucht. Als
deze vochtdruppeltjes door een ander worden ingeademd, nestelen de ziektekiemen zich bij
deze persoon in de neus, mond, keel of longen met mogelijk ziekte tot gevolg.
Wanneer de hand voor de mond wordt gehouden, kan besmetting optreden via de handen. Een
andere verspreidingsweg is via snot of slijm. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een kind dat een snottebel
wegveegt en met het vuile handje speelgoed vastpakt. Via het “besmette” speelgoed kan
een ander kind op een later tijdstip besmet raken. de volgende maatregelen kunnen ook aan de
kinderen aangeleerd worden:

- Hoest of nies niet in de richting van een ander;
- Leer de kinderen het hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen;
-

Houd tijdens het hoesten of niezen de hand of de binnenkant van de elleboog voor de mond of in
een papieren zakdoek;

- was de handen na hoesten, niezen of neus afvegen;
- Voorkom snottebellen door de kinderen op tijd de neus af te laten vegen.
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Tevens is het belangrijk de ruimten voldoende te ventileren en te luchten (zie protocol ventileren).

2.5 Zakdoeken
Bij het afvegen van de neus komen er ziektekiemen op de zakdoek en de handen. Hergebruikte
zakdoeken zijn een onderschatte besmettingsbron. In een warme (broekzak) en vochtige omgeving
gedijen micro-organismen goed. Bij hergebruik van de vuile zakdoek is er een reële kans dat
besmetting via de handen wordt overgedragen.

Gebruik altijd papieren zakdoeken of tissues en gooi die na gebruik weg. Bij het afvegen van de neus
komen er ziektekiemen op de zakdoek en de handen. Hergebruikte zakdoeken zijn een onderschatte
besmettingsbron. In een warme (broekzak) en vochtige omgeving gedijen micro-organismen
goed. Bij hergebruik van de vuile zakdoek is er een reële kans dat besmetting via de handen wordt
overgedragen.

Zieke kinderen en hygiëne
Zieke kinderen krijgen een eigen handdoek of gebruiken papieren handdoekjes.
Zieke kinderen krijgen eigen speelgoed.
Speelgoed waarmee een ziek kind heeft gespeeld, wordt gereinigd voordat andere kinderen het
gebruiken.
Zieke kinderen krijgen een eigen beker en bestek, de medewerker ziet er op toe dat andere kinderen
dit niet gebruiken.
Wanneer zieke kinderen met verkleedkleren spelen, worden de kleren extra gewassen
Voor ieder kind wordt per keer een schone papieren zakdoek gebruikt.
Ieder kind gebruikt een schoon spuugdoekje/slab en worden meteen na gebruik opgeruimd
Voorkom dat kinderen met een koortslip anderen zoenen.
Bij kinderen die aan wondjes en/of blaasjes krabben wordt extra op handhygiëne gelet.

2.6 Toilethygiëne
Ontlasting en urine kan ziektekiemen bevatten, waardoor handen en sanitair besmet kunnen raken.
Besmetting van handen komt veel voor en daardoor eveneens besmetting van alle
contactoppervlakken in de sanitaire ruimte. Dit zijn oppervlakken die na toiletbezoek met de handen
worden aangeraakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de spoelknop, de kraan, de handdoekhouder, de
lichtschakelaar of de deurkruk. Besmette oppervlakken kunnen fungeren als overdrachtsmedium. Op
een later tijdstip kunnen langs deze weg overgebrachte ziektekiemen via hand mond contact
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infecties teweegbrengen.

Om risico’s te beperken zijn de volgende zaken van belang:
- Was de handen na toiletbezoek kinderen maar ook pm’ers;
- Gebruik vloeibare zeep en wegwerpdoek of handdoek;
- Houd bij kleine kinderen toezicht, om te voorkomen dat deze vergeten de handjes te wassen.
Bij ernstige vervuiling toiletpot schoonmaken.
3. Pus en vocht
Bijv. bij oorontsteking : regelmatig deppen van het pus uit de oorschelp met een wattenbolletje
Bij vocht: deppen van de plek.
Pus/wondvocht wordt voordat het gaat lekken met bijvoorbeeld een wattenstaafje gedept.
Materialen en oppervlakken die verontreinigd zijn met pus of wondvocht worden direct met een
reinigingsmiddel schoongemaakt.

4. VOEDSELVEILIGHEID IN KINDERCENTRA
Uit schattingen blijkt dat in Nederland jaarlijks meer dan een miljoen mensen maagdarmklachten
krijgt door voedselinfecties en –vergiftigingen.
Bij jonge kinderen kunnen de gevolgen zeer ernstig zijn. Om de gezondheid van kinderen te kunnen
waarborgen, is het van belang dat een aantal maatregelen rondom voedingsverzorging wordt
getroffen die ertoe leiden dat de veiligheid van de in het kindercentrum verstrekte
voeding gegarandeerd is.
Houd de Warenwet Hygiëne van Levensmiddelen aan. Hierin is aangegeven dat kindercentra een
voedselveiligheidssysteem moeten hanteren. In een voedselveiligheidssysteem is de werkwijze in
werkinstructies vastgelegd.
Werk volgens de ‘Hygiënecode voor de voedingsverzorging in woonvormen, kinderdagverblijven,
dienstencentra en bij uitbrengmaaltijden'.
Toon door middel van maandelijkse registraties aan dat het voedsel in het kindercentrum veilig
wordt versterkt.

De voedingsverzorging begint bij de aankoop van levensmiddelen en het vervoer naar het
kindercentrum. Eenmaal in het kindercentrum moet aandacht worden besteed aan een goede opslag
van levensmiddelen. Kritische punten zijn het bewaren, bereiden en verstrekken van voeding.
Tenslotte moet er aandacht worden besteed aan het opruimen en de afwas.
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De verwerking en bereiding van voeding moet op een hygiënisch verantwoorde manier gebeuren.
Een goede handhygiëne is daarbij cruciaal. Het beleid moet erop gericht zijn dat voeding niet besmet
raakt. Daarom moet er een goede scheiding zijn tussen de plaats waar voedsel wordt bereid en
de ruimte waar kinderen worden verschoond. De temperatuur van levensmiddelen is van groot
belang voor de houdbaarheid en de veiligheid van levensmiddelen.

Het gaat daarbij om drie principes:
Remmen van groei van micro-organismen.
Door producten koel te bewaren (bij maximaal 7 °C, bij voorkeur bij 4 °C) wordt vermeerdering
voorkomen of sterk teruggedrongen.
-organismen.
Dit gebeurt door voedingsmiddelen door en door te verhitten (tot minimaal 75 °C in de kern van het
product).
Voorkomen dat micro-organismen uitgroeien tot grote hoeveelheden.
Door gerechten snel te verwarmen of af te koelen kan worden voorkomen dat micro-organismen, op
het moment dat er een optimale groeitemperatuur heerst, de kans krijgen om zich te vermeerderen.
Voor het verrichten van de controlemetingen wordt een voedselthermometer gebruikt.
- Controleer de werking van de thermometer tweemaal per jaar.

4.1 Wettelijke registratieplicht (november 2001).
- Toon door middel van registraties aan dat het voedsel in het kindercentrum veilig wordt versterkt.
- Gebruik schoon keukenmateriaal.
- Gooi restjes weg.
- Gekoelde producten worden na aflevering of aankoop direct in de koelkast opgeborgen.
- Etensresten worden afgesloten bewaard en kruimels worden opgeruimd.

Algemene regels
 Maximaal 7 graden in de koelkast om micro-organismen geen kans te bieden
 Noteer de datum van opening op producten
 Haal producten vlak voor gebruik uit de koelkast
 Gooi producten die langer dan 30 minuten buiten de koelkast zijn geweest weg.
 De houdbaarheidsdatum van producten voor ieder gebruik controleren
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5. Medicatie
Medicatie wordt altijd in de koelkast bewaard!

6. Ongedierte
Erop toezien dat er geen ongedierte aanwezig is. Bij constatering van ongedierte bestrijdingsdienst
bellen en de hele locatie en materialen controleren en reinigen. Geen schadelijke
bestrijdingsmiddelen gebruiken. Indien er wel schadelijke middelen ingezet worden zet het gebied
waarin je het gebruikt dan tijdelijk af. Uitwerpselen direct verwijderen.
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Modelformulier 1
Modelformulier voor de registratie van de controle bij de aankoop, de ontvangst en de opslag van
producten.
Het betreft de controle op de temperatuur, de THT- en TGT-data, de kwaliteit van de verpakking en
de geur en de kleur van de producten.
Weeknummer:……(Maand)

Jaar:…..
Product

Boodschappen
doen/inkoop/
ontvangst

Datu
m
Con
trole

Zuivel, max 7º C
of de temp. op de
verpakking
Vlees en
vleeswaren
max 7º C of de
temp. op de
verpakking
Gesneden/gewas
sen
aardappel/groent
e/fruit max 7º C
of de temp. op de
verpakking
Kip, gevogelte
Max 4º C
Vis, schaal- en
schelpdieren
max 4º C of de
temp. op de
verpakking
Diepvriesproduct
en en
consumptie-ijs
Max. –18º C
Koude gerechten
max 7º C of de
temp. op de
verpakking
Warme gerechten
minstens 60º C
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Temp in ºC

Verpak THT/TGT Geur
king
Datum
Kleur
Gaaf/ juist
schoon
Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Paraaf

Goed/
Verdacht
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Genomen
actie bij
afwijking

Modelformulier 2
Modelformulier voor de registratie van de controle van (de inhoud van) koelkasten, vriezers
Weeknummer:……(Maand)

Product
Datum temp in ºC
Control
e

Opslag

Koelkast 1
4º tot 7º C
Koelkast 2
4º tot 7º C
Diepvries 1
–18º C
Diepvries 2
–18º C

***

Jaar:…..
Ruimte
temp in ºC

THT/TGT Visuele
Datum
Controle
nog
***
geldig
Ja/nee

Paraaf Genomen actie
control bij afwijking
e

Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee

Maak aantekening, bijvoorbeeld bij te volle belading, ijsafzetting of bij schimmelvorming
op de verdamper of op rubberstrips.
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Modelformulier 3

Modelformulier voor de registratie van de controle van temperaturen bij de bereiding en het
serveren van maaltijden en de controle op de behandeling van maaltijden na bereiding.
…… (Maand)

Jaar:…..
Product

Bereiden warme
en koude
gerechten

Datum
Con trole

Kern temp
in ºC

Tijdsduur
buiten de
koeling

Gerecht
vernietigd

Paraaf
controle

Genomen actie
bij afwijking

Warme gerechten
min 75º C.
Biefstuk, rosbief
50º C

Koude gerechten
max 30 min.
Buiten koeling

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee
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Product
Serveren warme
en koude
gerechten

Datu
m
Con
trole

Produc Tijdsduu Gerecht Paraaf Genomen actie bij
t temp r buiten vernietig control afwijking
in º C
de
d
e
koeling

Warme gerechten
min 60º C.

Koude gerechten
max 7º c

Koude gerechten
max totaal 2 uur
buiten de koeling

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Aanbevolen wordt deze formulieren op een vaste dag in de maand in te vullen.
Behalve de controle op temperaturen als zodanig bevordert de periodieke registratie de controle als
zodanig, maar ook het inzicht van betrokkenen over de werkwijze die moet worden gevolgd om de
juiste temperaturen aan te houden en maaitijden tijdig in de koeling te plaatsen of na bereiding of
het uitserveren te vernietigen.
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Modelformulier 6
Modelformulier voor de registratie van de controle bij het uitleveren van diepgevroren maaltijden.
Weeknummer……………
Uit de
opslag,
maar voor
het
uitleveren

Datum en
tijdstip
controle

Tijdens het Datum en
uitleveren tijdstip
controle is
tijdstip
uitlevering
Uitlevering
aan:

Jaar…….
Aantal en
omschrijving
van de uit te
leveren
producten

Verpakking THT
Producttemperatuur Corrigerende
gaaf en
datum
Norm: <-18°C
Maatregel
schoon
niet
Tolerantie: -15°C
verlopen

Aantal en
omschrijving
van de uit te
leveren
producten

Verpakking THT
Producttemperatuur Corrigerende
gaaf en
datum
Norm: <-18°C
Maatregel
schoon
niet
Tolerantie: -15°C
verlopen

Uitlevering
aan:

Uitlevering
aan:

Uitlevering
aan:
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Modelformulier 7
Koelkast eenmaal per twee weken schoonmaken
Koelkast schoongemaakt op: (datum invullen)
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Door: (naam invullen)
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Modelformulier 8

Vriezer eenmaal per drie maanden ontdooien
Vriezer ontdooid op: (datum invullen)
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Door: (naam invullen)
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Modelformulier 9

Voorraadkast viermaal per jaar schoonmaken
Voorraadkast schoongemaakt op: (datum invullen)
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Door: (naam invullen)
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Modelformulier 10

Keukenkasten eenmaal per maand schoonmaken
Keukenkasten schoongemaakt op: (datum invullen)
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Door: (naam invullen)
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Modelformulier 11

Maandregistratieformulier kindercentrum: ……………………………
(en bij geconstateerde afwijkingen)
Maand: …………………………………….
Jaar: …………………………………….
Controle producten / gerechten
Product

Verpak
- king
Gaaf/
schoon

T.H.T/T.G Vershe Paraaf Ondernomen
.T
id
control actie bij
Datum
Goed e
afwijking 1
juist

Zuivel

Ja/nee

Ja/nee

Vlees en
vleeswaren

Ja/nee

Ja/nee

Gesneden/gewas
sen
aardappelen/groe
nte/
fruit
Kip, gevogelte

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Ja/nee

Vis, schaal- en
schelpdieren

Ja/nee

Ja/nee

Diepvriesproduct

Ja/nee

Ja/nee

Koude gerechten

Ja/nee

Ja/nee

Warme gerechten

Ja/nee

Ja/nee

Controle
producten /
gerechten

1









Datu
m
controle

Acties bij afwijkingen
Gekoelde producten boven 7C niet accepteren.
Producten met een temperatuur die hoger is dan de maximumtemperatuur op de verpakking: niet accepteren.
Pluimvee hoger dan 4C: niet accepteren.
Diepvriesproducten hoger dan - 15C aan de buitenkant: niet accepteren.
De niet geaccepteerde producten gescheiden houden voor vernietiging af afvoer door de leverancier.
Geef de acties bij afwijking door aan de locatiemanager.
Berg het registratieformulier op.
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Modelformulier 12

Controle koelkast / vriezer
Controle koelkast Datum
/ vriezer
Con trole
Koelkast 1
Keuken
4º tot 7ºC
Koelkast 2 2
Groep ………………
4º tot 7ºC
Koelkast 31
Groep ………………
4º tot 7ºC
Koelkast 41
Groep ………………
4º tot 7ºC
Koelkast 51
Groep ………………
4º tot 7ºC
Koelkast 61
Groep ………………
4º tot 7 C
Koelkast71
Groep ………………
4º tot 7ºC
Vriezer 1
–18ºC
Vriezer 2
–18ºC

2

Tempera Paraaf
tuur in
controle
ºC

Ondernomen actie bij afwijking

Koelkast flesvoeding / 4ºC = nvt
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Modelformulier 13

Thermometer controleren
Afwijking
Thermometer
controleren
(2 keer per jaar)
Thermometer 1
(keuken)
Thermometer 2
(groep ………)
Thermometer 3
(groep ………)
Thermometer 4
(groep ………)

Datum
controle

Thermometer 1
(keuken)
Thermometer 2
(groep ………)
Thermometer 3
(groep ………)
Thermometer 4
(groep ………)
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Paraaf controle Ondernomen actie bij
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Ja/nee
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Ja/nee
Ja/nee
Ja/nee
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PROTOCOL VENTILEREN
________________________________________________________________
Inleiding: luchtkwaliteit op scholen en kinderdagverblijven

Bij geringe ventilatie is het aantal micro-organismen in de lucht in de leslokalen groot.
Deze micro-organismen zijn afkomstig van de kinderen en hun activiteiten. Daarnaast produceren de
kinderen ook CO2. Er zijn aanwijzingen dat die concentratie van CO2 in combinatie met het grote
aantal micro-organismen, de oorzaak is van meer dan 10% van het ziekteverzuim van leerlingen en
leerkrachten. Het aantal ziekenhuisopnames van kinderen en volwassenen als gevolg van bovenste
luchtweginfecties en astma neemt in de schoolvakanties af.
Kinderen in kinderdagverblijven blijken meer kans te hebben op middenoorontsteking,
hersenvliesontsteking en wiegendood, dan kinderen die thuis opgroeien.
De voorschriften gaan ervan uit dat bij 1200 ppm CO2, weinig mensen last hebben van bedomptheid.
De toetswaarden bieden een basis voor beoordeling van actuele situaties en voor het berekenen van
voorzieningen in nieuwbouw. Daarbij is 800-1000 (co2- ppm) acceptabel. De waarden tussen 10001400 (co2- ppm) zijn tijdelijk acceptabel.

Wat te doen

1. Afspraken voor temperatuur- en vochtbeheersing (GG&GD)
-

De temperatuur in de groepsruimte moet gemiddeld 20 °C zijn. In groepsruimten mag de
temperatuur niet lager zijn dan 17 °C en niet hoger dan 27 °C.

-

De temperatuur voor de ruimte moet gemiddeld 17 °C zijn.
Voorkom temperatuurschommelingen van meer dan 5 °C (wenselijk). Controleer regelmatig de
temperaturen.

 Te warm dus meer dan 20 graden: dan extra ventileren van de ruimte door mechanische ventilatie
aan te zetten.
 te laag dus 17 of minder graden: dan extra verwarmen
-

Co2 meter op de groep. Dagelijks uitlezen en actie ondernemen als de waarden te hoog zijn.

Ventileer ook ’s nachts. Laat een hoog raam open .
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2. Binnenmilieu

Mechanische ventilatie aanwezig. Kan aangezet worden.
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PROTOCOL WARM WEER
________________________________________________________________

De zon schijnt. Kinderen voelen zich lekker bij mooi weer. De zon zorgt ook voor de aanmaak van
vitamine D, dat is goed voor hun botten. Maar te veel zon is niet gezond. Niets is zo vervelend als een
rood verbrande huid. Andere nadelen van te veel zon kunnen pas op latere leeftijd aan het licht
komen, zoals huidveroudering, maar ook huidkanker.
Met de juiste bescherming kan veel ellende voorkomen. Extra bescherming van kinderen is
belangrijk; op vakantie, maar ook bij mooi weer thuis in de tuin en dus ook bij ons op het dagverblijf.
Vandaar dit protocol.

Elke keer als de huid verbrandt, raken huidcellen beschadigd door de Uitstraling. En juist bij
kinderen komt die beschadiging hard aan. Hun huidcellen zijn extra kwetsbaar. Bovendien zijn ze in
de groei: de celdeling gaat zo snel dat er soms te weinig tijd is om alle beschadigde huidcellen te
herstellen voordat ze zich weer gaan delen. In die cellen ontstaan dan als het ware 'littekens', die
kinderen hun leven lang meedragen. Dit is aan de buitenkant niet te zien, want die beschadigingen
zitten diep in de huidcellen. Maar hoe meer 'littekens', hoe groter de kans dat een kind op latere
leeftijd huidkanker krijgt. Daarom is bescherming zo belangrijk, zeker voor kinderen.
 Houd de kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon.
 De kinderen blijven tussen 13.00 uur en 14.00 uur binnen.
 Bij extreem felle zon blijven de kinderen ook tussen 14.00 uur en 15.00 uur binnen.
 Laat kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.
 Ook als kinderen alleen in de schaduw zitten moeten ze worden ingesmeerd.(overleg met ouders)
 Bij zonnig weer zetten we zoveel mogelijk parasols op en creëren we zoveel mogelijk
schaduw plekken
 Kleding (ook een petje/hoedje), biedt de beste bescherming tegen de zon.
 Ouders worden verzocht zonnehoedjes en eventueel andere zonbescherming mee te geven
 Wanneer een kind een zonnehoedje bij zich heeft zetten we deze altijd op
 Wanneer de kinderen niet met water spelen, laten we de kinderen broek en shirt aanhouden.
 Ruim een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in
 De kinderen worden zowel ’s morgens als ’s middags ingesmeerd (minimaal twee keer op een
dag)
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 Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20-30. Een kind kan maximaal drie uur in de zon met
een hoge beschermingsfactor. Probeer dit echter te beperken.
 Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in.
 Waar nodig smeren we de kinderen vaker in.
 Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal. Naast 16.30 uur is er
ook een drinkmoment om 14.00 uur voor de kinderen die niet slapen. Tussendoor kunnen de
kinderen ook meerder keren water drinken.
 Wanneer het erg heet is passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan en rusten vaker.

Anti-zonnebrandmiddelen zijn gemaakt om zonnebrand te voorkomen. Ze bevatten UV-filters
waardoor minder UV-straling de huid bereikt. Een middel dat alle UV-straling weg filtert bestaat niet.
Gebruik van een anti-zonnebrandmiddel is geen vrijbrief om onbeperkt te zonnen. Wie dat
doet,vergroot zelfs de kans op huidkanker. Een anti-zonnebrandmiddel moet gezien worden als een
aanvullende maatregel, naast het dragen van kleding en het opzoeken van de schaduw in plaats van
de volle zon.

Zonkrachtwaarden
0

Geen zonkracht

1-2

Vrijwel geen zonkracht

3-4

Zwakke zonkracht

5-6

Matige zonkracht

7-8

Sterke zonkracht

9-10

Zeer sterke zonkracht

De zonkracht wordt weergegeven op een schaal van 0-10. In Nederland staan verwachte
Zonkrachtwaarden in de weerberichten in de krant, op internet: www.knmi.nl. Op radio en tv wordt
alleen melding gemaakt van zonkracht 6 of hoger. Net als de weersverwachting is dit een
voorspelling.

De zonkracht wordt bepaald door:


Het jaargetijde: in de zomer is in Nederland de zonkracht sterker dan in de winter. In de
tropen daarentegen maakt het jaargetijde niet uit.
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Het tijdstip op de dag (oftewel de stand van de zon): UV-straling is in Nederland het sterkst
tussen 12.00 en 15.00 uur. De afstand die uv-stralen door de dampkring moeten afleggen is
dan het kortst.



De plaats op aarde: hoe dichter bij de evenaar, hoe sterker de UV-straling. Maar ook: hoe
hoger (in de bergen), hoe sterker de UV-straling.



De mate van weerkaatsing: UV-straling wordt sterker door weerkaatsing via sneeuw, zand en
water.



Bewolking: door een dichtbewolkte lucht komt nauwelijks UV-straling, bij heiig weer kan de
doorlating van UV-straling toch aanzienlijk zijn. Bij schapenwolkjes kan de intensiteit van UVstraling zelfs toenemen doordat straling gereflecteerd wordt tussen de wolken.
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ZIEKTEBELEID
________________________________________________________________
Zie ook ‘RIVM’.

1.

Een ziek kind

2

1.1

Ziek of niet ziek?

2

1.2

Kan het kind in de groep blijven?

2

1.3

Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?

3

1.4

Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld?

3

1.5

Afspraken met ouders over het beleid bij ziekte

3

1.6

Wettelijke verplichte melding van infectieziekten (art. 7 van de Infectie-

4

ziektenwet)
Bijlage: Overeenkomst medicatiegebruik
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1. Een ziek kind

De meeste kindercentra zijn niet berekend op opvang van zieke kinderen. Ziekte is echter een
rekbaar begrip. Hierdoor ontstaat regelmatig discussie of een kind met bepaalde ziekteverschijnselen
naar het kindercentrum mag komen of thuis moet blijven.

1.1 Ziek of niet ziek?

Elke pedagogisch medewerker kent het probleem: een kind dat hangerig en snotterig is en niet goed
meedoet in de groep. Is dit kind ziek of niet? En wat doe je ermee?
In twijfelgevallen is het zinvol om het kind gericht te observeren.
 speelt het kind zoals je van hem of haar gewend bent?
 praat het kind zoals je gewend bent?
 reageert het op wat je zegt of doet?
 voelt het warm aan?
 huilt het vaker of langer dan anders?
 heeft het regelmatig een natte luier?
 gaat het naar de wc en wat is het resultaat?
 wil het steeds liggen of slaapt het meer dan anders?
 klaagt het kind over pijn?
Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat je als
pedagogisch medewerker een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat je kunt beslissen of het kind
op de groep kan blijven, of je de ouders moet waarschuwen, of dat je misschien zelfs direct een arts
moet inschakelen.

1.2 Kan het kind in de groep blijven?

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven wordt in principe genomen door de
groepsleiding. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden
gehouden met het belang van de andere kinderen en de groepsleiding zelf. Een kind dat zich ziek
voelt en niet met het normale dagprogramma mee kan doen, kan beter niet op het kindercentrum
blijven. Er zijn op een kindercentrum nauwelijks mogelijkheden om aan een ziek kind de
noodzakelijke extra aandacht te geven. Ook de belasting voor de pedagogisch medewerkers kan een
reden zijn om het kind te laten ophalen. Tot slot kan bij besmettelijke ziekten de bescherming van de
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gezondheid van groepsgenoten een reden zijn om het kind niet toe te laten. Het om deze reden
weren van zieke kinderen gebeurt echter alleen bij enkele zeer ernstige infectieziekten en altijd in
overleg met de GGD.

1.3 Wanneer moeten de ouders worden gewaarschuwd?

Als een kind zich duidelijk niet lekker voelt en men twijfelt of het wel op de groep kan blijven,
neem dan contact op met de ouders. Soms krijgt men van de ouder informatie die het gedrag van het
kind kan verklaren, bijvoorbeeld dat het kind erg laat naar bed is gegaan. Als men van mening
is dat het kind opgehaald moet worden, bespreek met de ouder waarom men dit vindt en maak
afspraken over het tijdstip waarop het kind gehaald wordt en wat men tot die tijd doet. Het is met
name voor werkende ouders vaak lastig om hun kind onverwacht te moeten ophalen. Daarom is het
belangrijk dat zij vooraf goed op de hoogte zijn gesteld van de regels die het kindercentrum heeft
over de toelating van zieke kinderen.

1.4 Wanneer wordt er een huisarts ingeschakeld?

In principe is bij ziekte van een kind de ouder degene die de huisarts inschakelt.
Alleen als er acuut gevaar dreigt schakelt men vanuit het kindercentrum direct een arts in.
Voorbeelden van dergelijke gevallen zijn:
 na 2 metingen met een temperatuur van 38.5 graden;
 een kind dat het plotseling benauwd krijgt;
 een kind dat bewusteloos raakt of niet meer op aanspreken reageert;
 een kind met plotselinge hoge koorts;
 ongevallen.
Om ongeregeldheden te voorkomen is het noodzakelijk dat in het team is afgesproken wie de arts
waarschuwt, wie bij het zieke kind blijft en wie de groep opvangt. Is de huisarts niet bereikbaar aarzel
dan niet in deze noodsituaties een ambulance te bellen. Vermeld hierbij duidelijk de naam en het
adres van het kindercentrum.
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1.5 Afspraken met ouders over het beleid bij ziekte

Om te voorkomen dat een (acute) ziekte van het kind leidt tot conflicten tussen ouders en
kindercentrum is het belangrijk dat duidelijke afspraken zijn gemaakt over het beleid bij ziekte.
Wenselijk is dit onderwerp bij de plaatsing van het kind ter sprake te brengen en ouders hierover
schriftelijk informatie mee te geven. Tevens kan met ouders besproken worden in
welke gevallen het kindercentrum contact opneemt met de GGD. Voor het doorgeven van
persoonsgegevens van het kind aan de GGD is toestemming van de ouders vereist. Ouders tekenen
bij het geven van medicatie op de BSO een formulier.

Afspraken over het beleid van het kindercentrum bij ziekte van het kind. Wanneer moet een ziek kind
worden opgehaald?
1. Als het kind te ziek is om aan het programma deel te nemen.
2. Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
3. Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt.

Beleid bij besmettelijke ziekten
1. Ouders melden besmettelijke ziekten van hun kind bij de leiding.
2. De leiding overlegt zo nodig met de GGD. De GGD wint met toestemming
van de ouders eventueel informatie in bij de huisarts.
3. De GGD adviseert maatregelen afhankelijk van de ziekte:
- Zieke kind niet toelaten vanwege risico voor overige kinderen, dit wordt 'weren' genoemd.
- Ziek kind behandelen om verspreiding van de ziekte tegen te gaan.
- Ouders van andere kinderen informeren over de ziekte, zodat zij alert kunnen zijn op
verschijnselen.
- Overige kinderen uit voorzorg medicijnen geven of vaccineren.
Vaak zijn er geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.

1.6 Wettelijk verplichte melding van infectieziekten (artikel 7 van de Infectieziektenwet)

Hoofden van kindercentra zijn wettelijk verplicht om het verhoogd voorkomen van een aantal
aandoeningen die vermoedelijke besmettelijk zijn te melden bij de GGD. Het gaat om de volgende
aandoeningen:
 Diarree melden indien meer dan eenderde deel van de groep in één week klachten heeft.

BSO Fantasieland 2017

Pagina 39

 Geelzucht melden bij één geval.
 Huiduitslag (vlekjes) melden bij twee of meer gevallen binnen twee weken in dezelfde groep.
 Schurft melden bij drie gevallen in dezelfde groep.
 Andere ernstige aandoeningen van vermoedelijk infectieuze aard:
denk hierbij aan meerdere gevallen van bijvoorbeeld longontsteking of hersenvliesontsteking in
korte tijd. De GGD zal na een dergelijke melding onderzoeken waardoor de
aandoening wordt veroorzaakt en of maatregelen genomen moeten worden om verspreiding van
de ziekte tegen te gaan.

1.7 Medisch handelen
 Medicijnen (zoals een kuurtje) mogen alleen gegeven worden door pedagogisch medewerkers na
ondertekening van de ‘overeenkomst medicatiegebruik’ door ouders
 Er wordt een afvinklijst gehanteerd zodat wordt voorkomen dat een medicijn twee keer wordt
toegediend
 Bij toedienen van medicijnen wordt een schriftelijke overdracht gegeven tussen pedagogisch
medewerkers om misverstanden te voorkomen.
 Paracetamol wordt niet verstrekt
 Voor het toedienen van medicijnen moet de bijsluiter zorgvuldig worden gelezen. Er worden
alleen medicijnen in de originele verpakking met bijsluiter verstrekt en bewaard, die op naam van
het kind uitgeschreven zijn.
 Medicijnen worden alleen verstrekt als deze al thuis eerder toegediend zijn zodat de effecten
bekend zijn
 Indien nodig geacht medisch dossier aanleggen. Dossier actueel houden. Denk aan gegevens over
allergieën en vaccinaties
 De houdbaarheidsdatum van het medicijn wordt voor toediening gecontroleerd
 Medicijnen worden volgens voorschrift bewaard
 Medisch handelen waarvoor wij niet bevoegd zijn wordt uitbesteed aan deskundigen zoals
thuiszorg
 Er worden hoesjes gebruikt om te voorkomen dat de thermometer verontreinigd raakt
 Na gebruik worden thermometers gewassen met water en zeep
 De thermometer wordt voor en na ieder gebruik met alcohol 70% gedesinfecteerd.
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Medisch dossier
 Gegevens over allergieën en vaccinaties worden vastgelegd
 Er wordt voor elk kind een ‘medisch’ dossier bijgehouden
De dossiers worden actueel gehouden.
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BIJLAGE : overeenkomst medicatiegebruik Fantasieland
1.

Hierbij geeft (naam ouder/verzorger):…………………………………………………...
van (naam kind):………………………………………………………………………...
toestemming om zijn/haar kind tijdens het verblijf bij het kinderdagverblijf het
geneesmiddel/zelfzorgmiddel toe te dienen bij het hierboven genoemde kind. Het
geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt toegediend conform het doktersvoorschrift – zie etiket
van de verpakking, dan wel het verzoek van de ouders (zelfzorgmedicatie).

2.

Naam van geneesmiddel/zelfzorgmiddel:………………………………………………..

3.

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel wordt verstrekt op voorschrift van:
Naam en telefoonnummer behandelend arts:…………..............................................
Naam en telefoonnummer apotheek…………………………………………………
Op aanwijzing van ouder/verzorger zelf.

4.

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient te worden verstrekt van
(begindatum):

tot ( einddatum):

5.

Dosering:………………………………………………………………………………..

6.

Tijdstip:………………………………………………………………………………….

7.

Bijzondere aanwijzingen: (bijvoorbeeld voor/na de maaltijd; niet met melkproducten geven;
zittend, op schoot, liggend, staand)…………………………….
…………………………………………………………………………………………..

8.

Wijze van toedienen: (bijvoorbeeld via de mond – neus – oog – oor – huid – anaal –
ander)………………………………………………………………………………..

9.

Het geneesmiddel zal worden toegediend door (naam pw’er(s)):………………...

10.

Het geneesmiddel/zelfzorgmiddel dient bewaard te worden op de volgende plaats
(koelkast of andere plaats):……………………………………………………………...

11.

Het kinderdagverblijf kan bij twijfel of onduidelijkheid zelf contact opnemen met de
behandelend arts en/of apotheker.

12.

Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen
optreden als gevolg van het door haar personeel toegediende geneesmiddel/zelfzorgmiddel.

Voor akkoord,
Plaats en datum:
Naam ouder/verzorger:

Handtekening ouder/verzorger:

BSO Fantasieland 2017

Namens het kinderdagverblijf

Handtekening

Pagina 42

ANTI-PEST PROTOCOL
________________________________________________________________
Inhoud

1. Inleiding

2. Pesten
- wat is plagen?
- wat is pesten?
- hoe pesten kinderen?

3. De gepeste kinderen
- signalen van een kind dat gepest wordt
- het kind is slachtoffer. Wat te doen?

4. De pester
- signalen van een kind dat pest
- een kind pest. Wat te doen?

5. Meelopers en de andere kinderen
- het kind is omstander. Wat te doen?

6. De vijfsporenaanpak

7. De tien regels voor de kinderen

8. Bronnen
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Anti-pest protocol

1.

Inleiding

Het kinderdagverblijf wil kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich op een
prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen.
Kinderen tussen vier en twaalf jaar verkeren dagelijks in een groep leeftijdgenoten, of ze dat nu leuk
vinden of niet. Ze doen daar veel ervaring op. Ze kijken veel naar elkaars gedrag. Ze zien hoe het ene
kind iets van een ander gedaan probeert te krijgen. Ze merken dat bepaalde kinderen bijna nooit
mogen meedoen met andere kinderen. Al kijkend en handelend leren ze, met vallen en opstaan, hoe
je met anderen kunt omgaan.

2. Pesten is het gedrag dat min of meer bewust gericht is op één of meer kinderen en dat tot gevolg
heeft, dat degene die gepest wordt zich gekwetst, vernederd, afgewezen of buitengesloten voelt. Het
is een vorm van psychische mishandeling van kinderen die niet meer in staat zijn zich daartegen te
verdedigen.

Pesten komt meer voor dan men denkt; gemiddeld één op de twintig kinderen heeft dagelijks last
van pesterijen. Dag in, dag uit gaan zij met een enorme tegenzin naar het kinderdagverblijf. Slechts
een klein deel van de gepeste kinderen vertelt thuis of op het kinderdagverblijf dat ze gepest
worden.
Wat is plagen?
Bij plagen zijn de twee personen aan elkaar gelijk: er is een machtsevenwicht. De een doet iets, de
ander doet iets terug, en .. dat is het dan. Kinderen worden onbewust weerbaar en leren om te gaan
met elkaar. Ze leren de grenzen kennen. Ze leren elkaar en elkaars gezelschap te waarderen.

Wat is pesten?
Bij pesten is er een ongelijkwaardige strijd: één is de slachtoffer en kan of durft of weet niets te doen.
En daar geniet de andere van. Hier wordt misbruik van macht gemaakt om de andere pijn te doen.
Dit kan op vele manieren:
-

verbaal geweld: met woorden

-

fysiek geweld: lichamelijk

-

materieel geweld: door stelen of vernielen van bezittingen
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-

bedreiging, uitsluiting, sociaal isoleren

Als een kind stelselmatig geconfronteerd wordt met deze ongewenste gedragingen kan het er erg
ongelukkig van worden. Soms is dit al een tijd bezig zonder dat het kind er iets van zegt. Jongens
zullen er nog minder gauw over spreken dan meisjes. Pesten kan veel leed veroorzaken.
Als het kind het probleem zelf ter sprake brengt is het belangrijk dit te melden.
Als het kind het probleem verzwijgt, kan de leidster wel signalen ontvangen: een lange tijd gesloten
houding, in zichzelf gekeerd zijn of het reageert misschien lastig.
Hoe pesten kinderen?
Met woorden:


Vernederen: Hou jij onze handschoenen maar even vast, dat is toch het enige dat jij kunt.



Schelden: Viezerik, vuurtoren, schele.



Dreigen: Je vertelt het niet aan de leidster, want dan pakken we je straks.



Belachelijk maken, uitlachen.



Kinderen niet bij hun eigen naam noemen maar altijd bij een bijnaam.



Gemene briefjes schrijven.

Lichamelijk:


Met wapens: messen, stokken.



Krabben, bijten en haren trekken.



Schoppen en slaan.



Trekken aan kleding, duwen, sjorren.

Door achtervolging enz.:


Achterna lopen, opjagen.



In de val laten lopen, klem zetten.



Opsluiten.



Opwachten na schooltijd.

Door uitsluiting:


Doodzwijgen: niet reageren op wat het kind doet of zegt, niet tegen haar/hem praten.



Uitsluiten: het kind mag niet meedoen met spelletjes, niet meelopen naar huis, niet komen
op een verjaardag.
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Door stelen of vernielen van bezittingen:


Afpakken van kledingstukken en andere spullen.



Beschadigen van spullen: kliederen op boeken, schoppen en gooien met een schooltas,
banden lek steken.

Door afpersing:


Dwingen om geld of spullen af te geven.



Dwingen om iets voor de pesters te doen: geld of snoep meenemen, een klus opknappen.

3.

De gepeste kinderen

Sommige kinderen hebben meer kans om gepest te worden dan andere kinderen. Dat kan met hun
uiterlijk samenhangen, maar veel vaker heeft het te maken met hun gedrag, hun gevoelens en de
manier waarop ze zich uiten. Bovendien worden kinderen pas gepest in situaties waarin pesters de
kans krijgen om een slachtoffer te pakken te nemen, dus in onveilige situaties.
Kinderen die gepest worden doen vaak andere dingen dan de meeste leeftijdgenoten in hun
omgeving. Hun ouders zijn gewoon getrouwd en niet gescheiden (of andersom). Ze zijn goed in
rekenen of juist niet. Aanleidingen genoeg om door anderen gepest te worden als die andere
kinderen daar de kans voor krijgen.
Uit onderzoek blijkt dat sommige typen kinderen en gedragingen vaker leiden tot het buiten de
groep plaatsing:


Volgzaam gedrag: letterlijk alles doen wat gevraagd wordt;



Sociaal ineffectief gedrag: op een hinderlijke manier contact zoeken met groepsgenoten
omdat men de sociale gedragscodes niet kent of er zich niet aan wenst te storen;



‘Vreemd’ gedrag: zich onderscheiden in spraak, manier van kleden, haardracht,
lichaamsgeur, gewoonte, waarden en normen;



Afkoopgedrag: snoep en andere cadeautjes gebruiken om gunsten te kopen;



Klikgedrag: iets aan een volwassene vertellen en daarmee de groepscode overtreden;



Aandachttrekkend gedrag: er genoegen in scheppen op te vallen.
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Veel kinderen die worden gepest hebben moeite om zichzelf te verdedigen. Ze voelen zich
machteloos tegenover de pestkoppen. Vaak zijn ze angstig en onzeker in een groep, ze durven niks te
zeggen omdat ze bang zijn om uitgelachen te worden. Deze angst en onzekerheid worden versterkt
door het pesten.
Pesters hebben snel in de gaten welke kinderen gemakkelijk aan het huilen te brengen zijn.
Gepeste kinderen voelen zich vaak eenzaam, hebben geen vrienden om op straat te spelen, geen
vast clubje in de groep. Soms kunnen ze beter met volwassenen opschieten dan met leeftijdgenoten.
Jongens die worden gepest horen meestal niet tot de sterksten van de groep. Ze zijn vaak onhandig
in spel en sport.
Signalen van een kind dat gepest wordt
-

niet naar de kinderdagverblijf willen gaan en voortdurend smoesjes verzinnen

-

slechter presteren dan normaal

-

met kapotte spullen of kleren naar het kinderdagverblijf komen

-

teruggetrokken gedrag vertonen

-

agressief worden naar andere kinderen toe

-

stoppen met eten

-

buikpijn of hoofdpijn hebben

-

het vertonen van blauwe plekken, verwondingen of schrammen

-

weigeren om te zeggen wat er aan de hand is

-

niet kloppende verklaringen geven voor het bovenstaande.

Het kind is slachtoffer. Wat te doen?
-

luister naar het kind, blijf rustig

-

neem het kind altijd serieus met klachten over pesten

-

leer het kind voor zichzelf op te komen; zeer belangrijk is dat je ‘nee’ durft te zeggen als je
een uitdaging niet leuk vindt. Ook al vinden de vriendjes hem een slappeling

-

bespreek welke situaties het kind het beste kan voorkomen; kinderen zelf een oplossing
laten zoeken, of een ruzie bespreekbaar maken

-

maak complimenten elke keer als het kind iets goeds doet

-

geef het kind verantwoordelijkheden

-

stimuleer het ontwikkelen van sociale vaardigheden
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-

schakel, indien nodig, hulp van de leerkracht en/of ouder in. Met leerkracht en/of ouder
bespreek je niet de incidentele gevallen, maar wel als het regelmatig voorkomt of ernstige
vormen aanneemt.

4.

De pesters

Kinderen die pesten zijn vaak de sterksten uit de groep. Ze gedragen zich agressiever en reageren
eerder met geweld dan andere kinderen. Meestal doen ze ook agressief ten opzichte van
volwassenen: de leerkracht, de Leidster of hun ouders.
Pesters lijken populair in een groep, maar zijn het uiteindelijk niet. Ze dwingen hun populariteit in de
groep af door te laten zien hoe sterk ze zijn en wat ze allemaal durven.
Via pesten lukt ze dat het makkelijkst: ze krijgen andere kinderen mee bij het te pakken nemen van
een slachtoffer. En wie meedoet, loopt minder kans zelf slachtoffer te worden.
Pesters komen vaak heel zelfverzekerd over. Ze nemen het initiatief om de regels te overtreden,
verzinnen hoe ze andere kinderen en volwassenen dwars kunnen zitten. Ze zijn er vaak goed in
zichzelf 'uit de problemen te praten'. Doorgaans voelen ze zich niet schuldig dat ze pesten, vooral als
ze met een groepje zijn. Het slachtoffer zien ze als een stommeling die 'erom vraagt gepest te
worden'.
Soms is een pestkop een kind dat in een andere situatie zelf gepest werd. Om te voorkomen weer
het mikpunt van pesten te worden, kan een kind zich bijvoorbeeld op het kinderdagverblijf agressief
gaan opstellen.
Er lijken meer pestende jongens dan meisjes te zijn, maar waarschijnlijk is dat maar schijn. Meisjes
pesten vaker op een subtiele manier. Ze pesten meer met woorden, maken geniepige opmerkingen
of sluiten andere kinderen buiten. Waarschijnlijk wordt er door meisjes ook meer in kleine groepjes
gepest. Uit onderzoek is minder bekend van pestende meisjes dan van jongens.

Een pestend kind dat zijn gang kan gaan, leert dat pesten de enige manier is om je in een groep te
handhaven. Het leert niet om zijn agressie op een andere manier te uiten. Pesters kunnen lang last
ondervinden van hun agressieve gedrag ten opzichte van anderen. Ze hebben bijvoorbeeld vaak
moeite om vrienden te maken of te houden.
Het tegengaan van pesten is daarom niet alleen van belang
voor de slachtoffers. Het is ook goed voor de pesters, om hun kansen op een normale ontwikkeling
zo groot mogelijk te maken.
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Signalen van een kind dat pest
 Vraag het kind wat er precies gebeurt zodat je een goed beeld krijgt van de ernst van het pesten.
 Probeer er achter te komen wat het pesten voor het kind betekent:
-

vindt zij/hij het leuk om mee te doen?

-

vindt zij/hij het eigenlijk zielig voor het gepeste kind?

-

durft zij/hij zich niet te onttrekken?

-

is zij/hij bang dat zij/hij zelf ook gepest kan worden?

-

voelt hij zich goed doordat hij bij de sterke kinderen hoort?

 Laat duidelijk merken dat je pesten niet acceptabel vindt.
 Praat met het kind over zijn rol bij het pesten en over de mogelijkheden om daar mee te stoppen.
 Overleg met het kind over andere mogelijkheden die er zijn om het pesten te stoppen en neem, al
dan niet samen met hem, de nodige stappen:
-

het kind dat pest praat er over met de leidster en eventueel met de leerkracht

-

het kind dat pest praat er over met de andere kinderen uit de groep.

 Na enige tijd vraag je aan het kind dat pest of er iets veranderd is in het pesten op het
kinderdagverblijf en op de basisschool.

Een kind pest. Wat te doen?
-

praat met het kind

-

maak duidelijk dat je het gedrag niet accepteert

-

achterhaal oorzaken

-

probeer het kind te laten beseffen wat het aanricht

-

besteed aandacht aan het kind

-

duidelijk maken welke regels, afspraken en omgangsvormen er gelden in de verschillende
situaties, zoals tijdens het buitenspelen, eten en drinken

-

geef het goede voorbeeld

-

het kind dat zich herhaaldelijk niet aan de gestelde regels houdt, vragen naar het waarom
daarvan

-

beloon het kind wanneer het minder agressief gedrag vertoont

-

schakel, indien nodig, hulp van de leerkracht en/of ouder in. Met leerkracht en/of ouder
bespreek je niet de incidentele gevallen, maar wel als het regelmatig voorkomt of ernstige
vormen aanneemt.
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5.

Meelopers en de andere kinderen

De meeste kinderen zijn niet direct betrokken bij pesten. Sommigen kijken alleen toe, anderen doen
af en toe mee. Dit zijn de meelopers. Er zijn kinderen
die niet merken dat er gepest wordt of ze willen het niet weten.
Meelopers zijn vaak bang om zelf slachtoffer te worden. Het kan ook zijn dat ze stoer gedrag
interessant vinden en denken daardoor populair in een groep te worden. Meisjes doen nogal eens
mee met pesten om een vriendin te kunnen houden.
Doordat deze kinderen mee pesten met een groep voelen ze zich niet zo erg
verantwoordelijk voor wat er met pesten wordt uitgericht.

Hoewel deze kinderen geen actieve rol spelen bij het pesten, zijn zij medebepalend voor het
voortduren van het pesten. De pestende kinderen voelen zich gesterkt door de instemming van de
toeschouwers. Als andere kinderen het gepeste kind te hulp komen of tegen de pester zeggen dat hij
moet ophouden, verandert de situatie aanzienlijk. Het pesten wordt dan minder vanzelfsprekend.
Het helpt als kinderen die minder betrokken zijn bij het pesten zelf, een Leidster inlichten.

Ook de ouders kunnen een belangrijke rol spelen. Ouders van kinderen die gepest worden en die dit
probleem met het kinderdagverblijf willen bespreken, zijn emotioneel bij het onderwerp betrokken.
Ouders van kinderen die niet direct bij het pesten zijn betrokken, kunnen meer afstand nemen.
Daardoor zijn ze beter in staat om duidelijk te maken dat er iets aan het pesten gedaan moet
worden. Dit is ook in het belang van hun eigen kind. Als er in de omgeving van een kind gepest wordt,
heeft het kind zelf ook last van een onveilige, onprettige sfeer in de groep.
Vaak vinden de kinderen het heel vervelend dat er wordt gepest op het kinderdagverblijf, maar
willen ze ook niet als enige voor het gepeste kind opkomen. Ouders kunnen hun kinderen dan
adviseren om er met vriendjes of vriendinnetjes over te praten. Misschien durven ze samen iets te
ondernemen naar de pesters of de leidster.

Het kind is omstander. Wat te doen?
- neem andere kinderen en ouders steeds serieus wanneer zij over pesten praten
- laat pesten niet zomaar voorbijgaan; de kinderen worden gestimuleerd belangstelling voor elkaar
te ontwikkelen en aangespoord elkaar te helpen
- praat erover met het kind
- besef dat het kind last kan hebben van een onveilige sfeer in de groep.
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4.

De vijfsporenaanpak

Bij het bestrijden van pesten wordt meestal uitgegaan van de vijfsporenaanpak:

Steun bieden aan het kind dat gepest wordt:
 Naar het kind luisteren en haar/zijn probleem serieus nemen.
 Met het kind overleggen over mogelijke oplossingen.
 Samen met het kind werken aan oplossingen en hun gevoelens bespreken.
 Zonodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining.

Steun bieden aan het kind dat zelf pest:
 Met het kind bespreken wat pesten voor een ander betekent.
 Het kind helpen om op een positieve manier relaties te onderhouden met andere kinderen.
De kinderen basale sociale omgangsregels aanleren, zoals delen, wachten,
met elkaar rekening houden, anderen de beurt geven en zelf de beurt nemen.
 Het kind helpen om zich aan regels en afspraken te houden. De regels, afspraken en
omgangsvormen duidelijk maken.
 Zonodig zorgen dat het kind deskundige hulp krijgt, bijvoorbeeld een sociale vaardigheidstraining.

De meelopers en de andere kinderen betrekken bij de oplossingen van het pestprobleem:
 Met de kinderen praten over pesten en over hun eigen rol daarbij.
 Met de kinderen overleggen over mogelijke oplossingen en over wat ze zelf kunnen bijdragen aan
die oplossingen.
 Samen met de kinderen werken aan oplossingen, waarbij ze zelf een actieve rol spelen.

Het kinderdagverblijf steunen bij het aanpakken van het pesten:
 De leidster informatie geven over pesten als algemeen verschijnsel en over het aanpakken van
pesten op het kinderdagverblijf.
 Externe deskundige of interne deskundige inschakelen voor observatie en advies.

De ouders steunen:
 Ouders die zich zorgen maken over pesten, serieus nemen.
 Samen met de basisschool en ouders het pestprobleem aanpakken.
 Zonodig ouders doorverwijzen naar deskundige ondersteuning, zoals bureau Jeugdzorg.
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7. De tien regels voor de kinderen
1. Je beoordeelt andere kinderen niet op hun uiterlijk.
2. Je sluit een ander kind niet buiten van activiteiten.
3. Je komt niet zonder toestemming aan de spullen van een ander kind.
4. Je scheldt een kind niet uit en je verzint geen bijnamen.
5. Je lacht een ander kind niet uit en je roddelt niet over andere kinderen.
6. Je bedreigt elkaar niet en je doet elkaar geen pijn.
7. Je accepteert een ander kind zoals zij/hij is.
8. Je bemoeit je niet met een ruzie door zomaar partij te kiezen
9. Als je zelf ruzie hebt, praat het eerst uit lukt dat niet dan meld je dat bij de leidster.
10. Als je ziet dat een kind gepest wordt, dan vertel je dat aan de leidster.
8. Bronnen

Boeken:
Titel

: Kleine ontwikkelingspsychologie, deel 2. De schoolleeftijd

Auteur

: R. Kohnstamm

ISBN

: 90-313-1206-1

Titel

: Opvoedingstheorie en opvoedingspraktijk

Auteur

: IJ. v.d. Molen

ISBN

: 90-01-59630-4

Internet:

http://www.pesten.net/

http://www.sjn.nl/
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CAMERA TOEZICHT
_________________________________________________________________
Veiligheid in kinderdagverblijf is geen nieuw thema. De directie van het kinderdagverblijf
heeft zorgplicht met betrekking tot de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van
kinderen, medewerkers, ouders en stagiaires. Ter bevordering van de veiligheid heeft het
kinderdagverblijf camera’s geplaatst. Het gebruik van camera’s wordt door het
kinderdagverblijf noodzakelijk gevonden om de belangen en eigendommen van kinderen
en medewerkers te behartigen en waar nodig te beschermen en voor het vierogen
principe. In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot gebruik van de
camera’s, het bekijken van de beelden en de opslag van beeldmateriaal.

De vestigingen checken elkaar. In de ontdekhoek is een camera. Altijd meekijken met
kinderen en pw’er.

Doel van het cameratoezicht
- Ten behoeve van het vierogen principe. Er dient altijd iemand mee te kijken (te luisteren)
op de groep kinderen en de pw’er als deze alleen staat op de groep. De vestigingen
kunnen elkaar zien d.m.v. camera’s.
- Het cameratoezicht is gerealiseerd ter bescherming van de kinderen om de veiligheid te
waarborgen.
- Preventie van ongewenst gedrag.
- Ondersteuning bij opsporing van strafbare feiten.
- Herkenning of identificatie van personen die bij gebeurtenissen betrokken zijn geweest.
- Het cameratoezicht zal een gevoel van veiligheid creëren onder de kinderen, ouders,
bezoekers en medewerkers van het kinderdagverblijf.

Informatie
- Het kinderdagverblijf kondigt middels informatieborden aan dat er door haar
beeldopnames worden gemaakt. De informatieborden zijn aangebracht op duidelijk
zichtbare plaatsen.
- De camera’s zijn zichtbaar opgehangen, er wordt geen gebruik gemaakt van verborgen
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camera’s. De locaties kunnen over en weer naar elkaar kijken en elkaar checken.
- Oudercommissies van de locaties zijn op de hoogte gesteld en zullen jaarlijks een update
krijgen en mee kunnen denken.
Bewaartermijn beelden

- De camerabeelden worden maximaal een maand bewaard. Indien er in de periode geen
incidenten hebben plaats gevonden of zijn gemeld bij de directie, worden ze verwijderd.
- Beelden van een incident worden tot uiterlijk het moment waarop dit incident is
afgehandeld bewaard. De wettelijke termijn is dat de camera beelden niet langer dan
vier weken worden bewaard.
- Camerabeelden die gebruikt worden in het kader van onderzoek waarvan aangifte is
gedaan bij de politie, worden pas vernietigd na overleg met de politie. De wettelijke
termijn van vier weken is dan niet van toepassing.

Inzage in opgenomen beeldmateriaal

Gelet op de bescherming van de privacy gelden er restricties voor het inzagerecht.

Toestemming voor het bekijken van de opgeslagen camerabeelden kan alleen gegeven
worden door directie.

Slechts in het geval van een incident kunnen betrokkenen het beeldmateriaal opvragen bij
de directie van het kinderdagverblijf.

Ter beoordeling aan de directie en in aanwezigheid van een pedagogische medewerker
kunnen beelden bekeken worden door belanghebbenden.

Belanghebbenden zijn slachtoffers van agressie of geweld:
o fysiek geweld: o.a. schoppen, slaan, verwonden, vastgrijpen.
o psychisch geweld: o.a. lastig vallen, bedreigen, achtervolgen.
o seksueel geweld: o.a. ongewenste intimiteiten.
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o vernieling en of diefstal van eigendommen.
Informatie aan ouders



Ouders van een kind(eren) die een incident melden waarbij het bekijken van
camerabeelden noodzakelijk is, worden hiervan door de directie op de hoogte gesteld.
Camerabeelden die een incident registreren dat aangifte bij de politie noodzakelijk
maakt, kunnen desgevraagd door de politie bekeken worden. Betrokken ouders worden
hierover geïnformeerd.

Overige bepalingen



In situaties waarin dit protocol niet voorziet beslist de directie. Hierover wordt
gerapporteerd aan de oudercommissie.
Als om dringende reden van het protocol moet worden afgeweken, worden de
medewerkers op de hoogste gesteld.

Vier ogen principe
In het kader van het vier ogen principe staat dagelijks de camera aan. Wanneer een
pedagogisch medewerker alleen op de groep staat let de andere vestiging op de andere.
Directie kan dagelijks mee kijken vanuit huis of elders via de iphone, ipad en computer.
De oudercommissie en medewerkers van kinderdagverblijf Fantasieland zullen voordat de
camera’s zijn geplaatst op de hoogte gesteld van de camera plaatsing op de locaties.

BSO Fantasieland 2017

Pagina 55

ACHTERWACHTREGELING BIJ VOLDOEN BKR
________________________________________________________________
Een achterwacht is een volwassene die ingezet kan worden bij een calamiteit. In de situatie dat er
minder dan het vereiste aantal pedagogisch medewerkers volgens de regels van de pw’er(s)kindratio aanwezig zijn, en er in die situatie slechts één pw’er(s) aanwezig is, moet er ten minste een
andere volwassene in het kindercentrum aanwezig zijn.

De achterwacht hoeft niet per se in het pand aanwezig te zijn maar moet wel binnen enkele minuten
ter plekke kunnen zijn In het laatste geval wordt doorgaans de aanrijtijd van een ambulance
aangehouden.

Op kinderdagverblijf Fantasieland is een achterwachtregeling van toepassing; er is een achterwacht
(de houder) die in geval van een calamiteit ingezet kan worden.

De achterwacht van de Jan van Galenstraat zijn
Mw. Maryam Abbou
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BUITENSPEELPROTOCOL
________________________________________________________________
1.

Algemene informatie

Er zijn geen wettelijke regels vastgelegd voor uitstapjes. Wel zijn er de wettelijke eisen voor hoeveel
pedagogisch werkers er ingezet moeten worden voor de opvang van kinderen. Het naar buiten gaan
met kinderen kan meer gevaren met zich meebrengen. Er zijn meer pedagogisch medewerkers nodig
dan wettelijk vereist Daarbij is het nodig dat kinderdagverblijven zich WA verzekeren (ook voor
vrijwilligers) zodat kinderen ook bij het buiten spelen of het maken van uitstapjes verzekerd zijn.

Afspraken:
 Scheid druk en rustig spel van elkaar.
 buiten het kdv erop toezien dat kinderen niet te dicht in de buurt van loslopende honden/katten
komen.
 We hebben konijnen. Leer kinderen ermee om te gaan (met alle dieren altijd pm’er aanwezig ook
bij het voeden van dieren). Laat konijnen niet binnen. Ze mogen wel vrij in de tuin.
 voordat de kinderen op het speelplein spelen wordt eerst het terrein gecontroleerd op zwerfvuil
en spelen we met name in een omheinde ruimte.
 Pw ‘er inventariseert bij de ouders of hun kind last heeft van allergieën. Bespreek het met ouder
hoe om te gaan met kind naar buiten bijv. bij kinderboerderij.
 voor het spelen buitenruimte checken op ontlasting/vuil
 bij het buitenspelen tekentang/wespenspuit en ehbo kist binnen handbereik houden. Kind na
overleg met ouders doorverwijzen naar huisartsenpost.
 wijs kinderen op het spelen bij de bomen en de risico’s ervan zoals splinters.
 Planten die vaak aanwezig of terugkomen check die in gifwijzer of het kwaad kan. Hedera,
stekelige, harig ook.
 defect materiaal en splinters melden
 geen koordjes aan kleding
 niet bij omheining laten spelen/klimmen
 als er een bal over de omheining gevallen is dan moet het kind dit zeggen aan pm’er
 goed opletten waar kinderen spelen, let op natte plekken.

 kinderen gaan alleen onder toezicht op de speelplaats of naar buiten
 er wordt gebruik gemaakt van een grote speelplaats aan het kinderdagverblijf.
 kinderen niet tussen geparkeerde auto's laten oversteken, zoveel mogelijk via zebrapad. Geef het
voorbeeld!
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 bij een uitstapje is de pkr lager (dus meer pw’ers mee maar min. 1 pw’er + volwassene). Zorg
ervoor dat je jouw kinderen in de gaten houd
kinderen alleen vrij laten spelen op een speelplaats met hek
 openbaar vervoer: dan kinderen tellen elke keer bij het in en uitstappen. Kinderen krijgen t-shirt
aan met naam bso.
 zorgen dat waar kinderen spelen het hek dichtdoen waar je speelt of zorgen dat het hek dichtblijft

 kleed kinderen passend aan afhankelijk van de weersomstandigheden
 spullen die niet gebruikt worden aan de kant doen of in de schuur.
Afspraak: defect materiaal melden bij leidinggevende. Kinderen niet met defect materiaal laten spelen
geen houten materialen aanwezig. Kind niet bij bomen laten spelen.

2

Buitenspelen

Bij de BSO
Op de buitenspeelplaats wordt er rekening gehouden met schaduwplekken voor de kinderen.

3. Wandelen
Omgeving
 kinderen niet tussen geparkeerde auto's laten oversteken, zoveel mogelijk via zebrapad
 kinderen twee aan twee laten lopen, handen vast.
 Altijd tellen en 1 pm’er voor en 1 achter. Altijd met zijn 2-en naar buiten.
 deur dichthouden totdat ouder samen met het kind weggaat anders kan kind weglopen.
 bij een uitstapje is de pkr lager. Zorg ervoor dat je jouw kinderen in de gaten houd
 kinderen alleen laten spelen op een speelplaats met hek
 zorgen dat waar kinderen spelen het hek dichtdoen waar je speelt of zorgen dat het hek dichtblijft
 kinderen laten opletten bij natte plekken
 kinderen niet met zwerfvuil laten spelen of doorheen laten lopen

Materiaal:
Mobiele telefoon,
lijst met belangrijke telefoonnummers,
EHBO tas,
bij mooi weer (richtlijnen m.b.t. zonnecreme en andere hanteren),
voeding en verschoonartikelen,
presentielijst. Aantal pedagogisch medewerkers: minimaal 1 pw’er(s) mee met kinderEHBO.

BSO Fantasieland 2017

Pagina 58

Teken en wespen
De pedagogisch medewerker ziet er op toe dat kinderen beschermende kleding dragen bij
wandelingen in bossen.
Kinderen worden op teken en tekenbeten gecontroleerd als ze rondom struiken hebben gespeeld.
Teken worden zo snel mogelijk verwijderd met behulp van een tekenpincet of tekenlepel.
Na verwijdering van een teek wordt het wondje direct gedesinfecteerd.

In de buitenruimte wordt zoet eten beperkt. Plakkerige handen en monden worden bij
buitenspelende kinderen direct schoongemaakt.
Bij buiten drinken worden rietjes gebruikt om te voorkomen dat een bij of wesp in de mond of keel
terecht komt.

In de buitenruimte zijn geen planten met stuifmeel en allergeen arme planten.
Zwembad en andere activiteiten
Zwemles altijd onder begeleiding van pw’er en zwemleraar. Laat kinderen niet alleen.
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BIJLAGE: uitstapjes toestemmingsformulier Fantasieland
Naam ouder:

Naam kind:

Geboortedatum kind:

Huisarts (naam en telefoonnummer):

Datum uitstapje:

Bestemming uitstapje:

Vervoer uitstapje:

Begeleiding:

Ouder mee of niet:

Evt. bijzonderheden:

Hierbij verklaart de ouder van bovengenoemd kind op de hoogte te zijn van de regels en richtlijnen
van het kinderdagverblijf met betrekking tot het protocol buitenspelen en uitstapjes en geeft
toestemming tot deelname van bovengenoemd kind aan de activiteit.
Datum

Handtekening ouder:
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VERMISSING
________________________________________________________________
Preventief beleid
Weet hoeveel kinderen er op de groep zijn. Doe dit door o.a. het bijhouden van de presentielijst.
Wanneer een kind is gehaald of gebracht, moet je het nieuwe aantal kinderen weten.
De kans dat een kind wegloopt of door een onbekende wordt meegenomen, is het grootst tijdens de
haal- en brengtijden.
Let op dat de entreedeur altijd dicht is. Wanneer een ouder de deur laat openstaan, wijs de ouder
daar dan op. Wanneer een kind zelf de deur kan openen en dit doet zonder toestemming van de
pw’er, zorg dan voor maatregelen.

Vermissing tijdens de opvang
Wanneer je ontdekt dat je een kind uit de groep mist, kun je een aantal dingen ondernemen, die
helpen het vermiste kind op te sporen. Dit betreft niet alleen het zelf zoeken, maar ook het
verzamelen van informatie over het kind en over de omstandigheden van de vermissing.

Onderneem de volgende stappen:
Meld bij je naaste collega van de groep, dat je een kind mist. Draag de zorg van de andere kinderen
over aan je collega, zodat je je kunt richten op het vermiste kind.

Blijf kalm en denk helder na. Wanneer heb je het kind voor het laatst gezien? Wat was het kind aan
het doen? Waar zou het mis zijn gegaan?

Bekijk eerst goed alle hoekjes op de groep, in de wc en slaapkamer. Roep ondertussen het kind. Kijk
op plaatsen waar kinderen zich kunnen verbergen. Het komt nogal eens voor dat een kind zich
verstopt en dan in slaap valt. Als er tijdens de vermissing buiten werd gespeeld, kijk je goed waar het
kind heen kan zijn gegaan. Bedenk wat interessant kan zijn.

Schakel meerdere collega’s in om te helpen zoeken. Vraag ook mensen in de omgeving. Ook
eventueel ouders die op dat moment aanwezig zijn.
De collega neemt contact op met de ouders/verzorgers.
Als het kind niet in het gebouw te vinden is, ga dan buiten zoeken. Neem als het kan een foto van het
kind mee en een telefoon, zodat je bereikbaar bent.
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Zoek buiten eerst op de plekken waar het kind gevaar zou kunnen oplopen. Bijv. water, putten,
verkeerswegen of parkeerplaatsen.
Vraag aan voorbijgangers of zij het kind hebben gezien.
Na 15 min. zoeken, bel je de politie.
Noteer de naam van de politiefunctionaris die je aan de telefoon gesproken hebt en de naam van de
politiefunctionaris die als je contactpersoon is aangewezen.

Als het vermiste kind terecht is:
• Informeer je de politie als deze ingeschakeld is.
• Informeer je alle betrokkenen die weten dat het kind vermist is.
• Ga na wat de reden van de vermissing was, zodat herhaling voorkomen kan worden.
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BRANDPROTOCOL
________________________________________________________________
Wat te doen bij brand?
Algemeen Alarmnummer: 112
Huisarts: Ali Akyuz 020 616 7457, Admiralengracht 110
Ziekenhuis: lucas ziekenhuis
Stappenplan:
1.
Degene die de brand signaleert waarschuwt de overige collega’s, en geeft ook de
plaats van de brand aan bij alle aanwezigen in het pand.
2.
Pedagogisch medewerker (PMer) 1 (BHVer) neemt de leiding en vertelt wie wat moet
doen.
3.
PMer 2 belt 112 en vermeld duidelijk:
• U spreekt met Kinderopvang Fantasieland, Jan van Galenstraat 181
• Het betreft een brand.
• Mijn naam is ………………………
• Er zijn op dit moment ….. (aantal) kinderen aanwezig.
Er zijn op dit moment ………………volwassenen aanwezig ,waaronder ………BHVer(s).
• Er zijn ….. (aantal) gewonden / kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen.
4.
PMer 2 neemt mee naar verzamelpunt (buiten):
• telefoon
• kindgegevens (groepswerkmap)
• nood-/opvangadres
PMer 2 gaat met deze gegevens naar buiten en sluit later deur/hek/poort.
PMer 2 blijft bij de deur/hek/poort staan en vinkt iedereen af die naar buiten komt.
5.
Alle PMers nemen de kinderen van de groep mee naar buiten.
• Sluit (indien mogelijk) ramen en deuren en doe de elektrische apparaten uit.
• Afhankelijk van de bezetting blijven één, twee, of drie PMers buiten bij de
kinderen. Dit is ter beoordeling van de leidinggevende, PMer 1 (BHV-er).
6.
PMer 1 controleert overal of iedereen het pand heeft verlaten.
Let op: Kinderen verstoppen zich!!!
Controleer ook de wc, slaapkamer, keuken enz.
7.
PMer 1 geeft het sein tot vertrek naar het nood-/opvangadres.
Dit adres bevindt aan de vlakbij van het kinderdagverblijf.
Noodadres:
8.
PMer 1 vangt de brandweer op.
9.
PMer 1 neemt vanuit het noodadres contact op met de ouders/verzorgers van
de kinderen om deze op te halen.
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ONGEVALLENPROTOCOL
________________________________________________________________

De pw’ers en alle medewerkers die geconfronteerd worden met een ongeval, zijn meestal
genoodzaakt zelfstandig te handelen bij een ongeval, overeenkomstig de uitgangspunten van het
protocol.

Zo mogelijk wordt er direct een collega gewaarschuwd met EHBO die bijstaat in de beslissing om een
arts te waarschuwen.

Er wordt gehandeld; handeling toegepast bij het kind. arts gebeld indien nodig en ouder bellen

Ouder wordt geïnformeerd en mee overlegd wat te doen

De EHBO’er of pw’er blijft bij het kind

Situatie stabiel dan registratieformulier ongevallen invullen

Evalueren met ouder na een paar dagen: hoe gaat het met het kind en vindt ouder dat er goed
gehandeld is.

Eventueel RI aanpassen
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PROTOCOL MELDCODE KINDERMISHANDELING
________________________________________________________________
STAPPENSCHEMA: zie de meldcode kindermishandeling
Aandachtsfunctionaris: de manager van Fantasieland,
Mariam Abbou
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PROTOCOL VERMOEDEN KINDERMISHANDELING
________________________________________________________________
Zie documenten in map: handboek en handleiding, sociale kaart
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PROTOCOL KLACHTEN
________________________________________________________________
Klachtreglement

Inleiding
FANTASIELAND heeft in het kader van de Wet kinderopvang een interne klachtenregeling opgesteld.
Deze regeling beschrijft de werkwijze bij het behandelen en registreren van klachten van ouders. Bij
voorkeur maken ouders/verzorgers een klacht eerst bespreekbaar bij de direct betrokkene. Leidt dit
niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een formele klacht ingediend worden. Afhankelijk van
de klacht kan deze worden ingediend bij de klachtenfunctionaris / houder. Zij is te bereiken per
email: info@kdv-fantasieland.nl. Een formele klacht wordt schriftelijk ingediend.
Mocht interne klachtafhandeling niet leiden tot een bevredigende oplossing dan staat ouders de weg
vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtloket Kinderopvang, gevestigd in Den Haag
www.klachtenloket-kinderopvang.nl of aanmelding van het geschil bij de Geschillencommissie
www.degeschillencommissie.nl
In sommige gevallen is het van belang de klacht rechtstreeks in te dienen bij de Geschillencommissie.
Het reglement van de Geschillencommissie vindt u hier
https://www.degeschillencommissie.nl/media/1897/kin-reglement.pdf

1. Definities
Organisatie:

Fantasieland

Medewerker:

De medewerker, werkzaam bij Fantasieland

Klachtenfunctionaris:

De medewerker waar de klachten binnenkomen, die de procedure
bewaakt en klachten afhandelt uit hoofde van de directeur, hier
verder genoemd klachtenfunctionaris.

Locatiemanager:

Diegene die leiding geeft aan de locatie waar het kind is geplaatst

Ouder:

Een natuurlijk persoon die gebruik maakt, gebruik wenst te maken of
gebruik heeft gemaakt van de diensten van de
kinderopvangorganisatie, voor de opvang van zijn - of haar kinderen.

Klager:

De ouder die een klacht indient

Klacht:

Schriftelijke uiting van ongenoegen.

Klachtenloket Kinderopvang:

Instituut voor informatie, bemiddeling, advies en mediation.
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Geschillencommissie:

Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen, voor
bindende geschillenafhandeling.

Schriftelijk:

Onder schriftelijk wordt ook ‘elektronisch’ verstaan, tenzij de wet
zich daar tegen verzet.

2. Voortraject klacht
Als een ouder een klacht heeft gaat de organisatie er van uit dat deze zo spoedig mogelijk met de
betrokkene besproken wordt. Het aanspreekpunt is daarmee in beginsel de medewerker op de
groep. Mocht dit niet leiden tot een oplossing, dan kan de klacht worden besproken met de
locatiemanager. Leidt dit niet tot een bevredigende oplossing, dan kan een klacht ingediend
worden.

3. Indienen klacht

3.1 Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend (met eventueel het klachtenformulier). De klacht

dient binnen een redelijke termijn na ontstaan van de klacht ingediend te zijn, waarbij 2 maanden
als redelijk wordt gezien. De klacht wordt voorzien van dagtekening, naam en adres van de klager,
eventueel de naam van de medewerker op wie de klacht betrekking heeft, de locatie en de groep
plus een omschrijving van de klacht.
3.2 Mocht de klacht een vermoeden van kindermishandeling betreffen, dan treedt de meldcode

huiselijk geweld en kindermishandeling in werking. Deze klachtenprocedure wordt daarmee
afgesloten.

4. Behandeling klacht

4.1 De klachtenfunctionaris draagt zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de

klacht.
4.2 De klachtenfunctionaris bevestigt schriftelijk de ontvangst van de klacht aan de

ouder.
4.3 De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte van de voortgang van de behandeling van

de klacht.
4.4 Afhankelijk van de aard en inhoud van de klacht wordt een onderzoek ingesteld.
4.5 Indien de klacht gedragingen van een medewerker betreft, wordt deze medewerker in de

gelegenheid gesteld mondeling of schriftelijk te reageren.
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4.6 De klachtenfunctionaris bewaakt de procedure en termijn van afhandeling. De klacht wordt zo

spoedig mogelijk afgehandeld, tenzij er omstandigheden zijn die dit belemmeren. In dat geval
brengt de klachtenfunctionaris de klager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De klacht
wordt in ieder geval binnen een termijn van 6 weken afgehandeld.
4.7 De klager ontvangt een schriftelijk en gemotiveerd oordeel over de klacht, inclusief concrete

termijnen waarbinnen eventuele maatregelen zullen zijn gerealiseerd.

5. Externe klachtafhandeling

5.1 Indien interne klachtafhandeling niet leidt tot een bevredigende oplossing of uitkomst, heeft de

ouder de mogelijkheid zich te wenden tot het Klachtenloket Kinderopvang of de
Geschillencommissie.
5.2 De ouder kan zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie indien van de ouder

redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij onder de gegeven omstandigheden een klacht bij
de houder indient.
5.3 Ook als de klacht niet binnen zes weken tot afhandeling heeft geleid, kan de klacht worden

voorgelegd aan de Geschillencommissie.
5.4 De klacht dient binnen 12 maanden, na het indienen van de klacht bij FANTASIELAND, aanhangig

gemaakt te zijn bij de Geschillencommissie.

Externe partij:
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
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