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Inleiding

Kinderopvang de Regenboog is een zelfstandig en sfeervolle kinderopvang. Wij
werken met passie en liefde. Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling,
opvoeding en verzorging van de kinderen. Het uitdagen van de kinderen en het
leren omgaan met verschillende situaties vormen daar een belangrijk onderdeel
van. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis.
Als directie en medewerkers willen we kwalitatief goede en betrouwbare
kinderopvang bieden. Dat betekent dat wij eisen stellen aan ons beleid ten
aanzien van Gezondheid & Veiligheid en de uitvoering daarvan en dat wij steeds
gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van onze zorg. Om tot dit beleidsplan
te komen zijn diverse gesprekken gevoerd met de medewerkers. Daarbij stond de
huidige manier van werken centraal en ook de vraag hoe wij een zo veilig en
gezond mogelijke werk-, speel-, en leefomgeving kunnen bieden voor de kinderen.
De jonge kinderen die onze kinderopvang bezoeken zijn immers kwetsbaar en aan
onze zorg toevertrouwd. Er zijn tal van factoren die de gezondheid en veiligheid
beïnvloeden. Kinderen opvangen in een omgeving waarin een goede gezondheid en
veiligheid zoveel mogelijk gewaarborgd is, gaat verder dan het voorkomen van
kinderziekten. Zelfs als er geen zieke kinderen aanwezig zijn, betekent dit niet
automatisch dat kinderen hier niet aan risico’s blootgesteld worden. Ook
ogenschijnlijk gezonde kinderen kunnen aan risico’s blootgesteld zijn die een
goede gezondheid ondermijnen. Verantwoord beleid op het gebied van gezondheid
en veiligheid is dan ook heel belangrijk.
De directeur is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en
Gezondheid. Als medewerkers zich betrokken voelen, kunnen zij het beleid goed
in praktijk brengen. Het beleidsplan is dynamisch, wat aangeeft dat we dit plan
met regelmaat zullen evalueren en indien gewenst, zullen aanscherpen en
bijstellen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of onderdeel van een
thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan Dit om de kwaliteit
binnen onze kinderopvang zo hoog mogelijk te houden.
Wil van der Weerd
directeur
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Missie en visie

Missie
Onze missie is kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Wij
schermen de kinderen af tegen grote risico`s en leren ze omgaan met kleinere
risico`s. Onze medewerkers begeleiden de kinderen hierbij en zullen ze
blijven uitdagen en prikkelen.
Visie
Bij Kinderopvang de Regenboog vinden kinderen een veilige en vertrouwde
omgeving zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op sociaal-, fysiek-,
emotioneel-, en verstandelijk niveau. Het blijven uitdagen van kinderen en het
leren omgaan met verschillende soorten situaties vormt daarvan een belangrijk
onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit
alles.
Doel
Kinderopvang de Regenboog stelt zich tot doel een beleid te creëren ten aanzien
van Veiligheid en Gezondheid waarvoor alle medewerkers zich verantwoordelijk
voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid
zijn:
•

het bewustzijn van mogelijke risico’s (groot of klein);

•

het voeren van een goed beleid zodat risico’s (groot of klein) op tijd
onderkend en aangepakt worden;

•

het gesprek hierover aangaan met elkaar en met eventueel externe
betrokkenen.

•

Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren
waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen
ontwikkelen.
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Grote risico's

In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die binnen
Kinderopvang de Regenboog kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of
gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s onderverdeeld in drie categorieën;
fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie hebben wij een
aantal belangrijke risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die
zijn of worden genomen om het risico tot het minimum te beperken. Voor
de overige risico’s verwijzen we naar de complete risico-inventarisatie V&G van
alle groepen van Kinderopvang de Regenboog die in november 2017 zijn uitgevoerd
met de daarbij behorende huisregels. Deze worden op aanvraag toegestuurd.
Fysieke veiligheid
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben wij de volgende grote risico’s
gedefinieerd:
Vallen van grote hoogte. Een kind kan altijd ergens op klimmen en daarvan af
vallen het zij van een tafel of een glijbaan. Soms zijn kinderen zo snel dat je er
niet op tijd bij kunt zijn. Kinderen zullen altijd blijven experimenteren met het
klimmen op dingen die niet mogen. In veel gevallen weten de kinderen wat wel en
niet mag en dat wordt ook altijd benadrukt. We proberen kinderen d.m.v.
herhaling te leren waar ze wel en niet op mogen klimmen. Het kan bv voorkomen
dat een kind netjes via het trapje de glijbaan op klimt, iets wat hij immers al
vaker gedaan heeft. Ondanks dat er een medewerker vlak in de buurt is valt hij er
toch af en breekt misschien zijn arm. Dit is uiteraard heel vervelend voor het
kind maar dit zijn wel risico`s die wij aanvaarden. Leren van je eigen fouten en
met vallen en opstaan onder leiding van een deskundige in de buurt kan ook
vervelende gevolgen hebben ook al proberen we die veel mogelijk te voorkomen
zonder het kind te remmen in zijn ontdekkingstocht.
Genomen maatregelen:
•

Waar de pm-ers denken extra ondersteuning te geven zal dat zo veel
mogelijk gebeuren. Hierbij denken we bv aan het klimmen op een glijbaan,
hier zal dan een pm-ers bij gaan staan ter controle en zonodig hulp. De
pm-ers zullen met een scherp oog blijven kijken wat aanvaardbaar is en
wat riskant is. Dit is uiteraard afhankelijk van leeftijd en kennis/ervaring
van het kind zelf.

•

Er zijn groepsregels voor kinderen, deze worden regelmatig benoemd in de
groep. Kinderen worden gecorrigeerd op punten die een gevaar kunnen
vormen. (Denk hierbij bv staan op een bank) Kinderen mogen wel
zelfstandig op een bank klimmen om daarop te zitten maar mogen er niet
op staan. Natuurlijk wordt dit regelmatig uitgeprobeerd en grijpen de pmers in waar dat noodzakelijk is.

Verstikking
Verstikking van een kind is een groot risico. Het kan zijn dat een kind verstikking
heeft door voedsel maar het kan ook zijn dat een kind verstikking heeft door
speelgoed of iets anders dat op de vloer ligt. Kinderen die in de orale fase zitten
zullen snel dingen in de mond stoppen ook als het niet eetbaar is.
Genomen maatregelen:
Mochten er baby`s op de grond spelen dan wordt voor de grotere kinderen ook
geen klein materiaal gebruikt, dit omdat er wel eens dingen op de grond vallen. We
wachten hier dan mee tot kinderen in de box of schommel zitten of in bed liggen.
De oudere kinderen zullen we dit ook uit leggen. Oudere kinderen moeten met
klein speelgoed aan tafel gaan zitten. Er blijft altijd een risico aanwezig dat een
kindje toch ongezien iets in de mond stopt ook als ze al ouder zijn.
- In het geval, van verstikking door voedsel en of andere materialen zijn de
medewerkers opgeleid om te handelen mocht een kind niet meer ademen door
verstikking. Allen hebben ze een EHBO diploma.
Vergiftiging
Het geval van vergiftiging is nooit uitgesloten omdat we wel werken volgens regels
en protocollen maar we blijven uiteindelijk mensen die ook fouten of vergissingen
maken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van ouders die ons pand betreden. Een
vergiftiging kunnen ze overal oplopen. Als iemand een tas laat slingeren (met bv
medicatie of sigaretten) en een kind ziet, dan zijn soms de gevolgen niet te
overzien.
Genomen maatregelen:
•

Schoonmaakmiddelen worden bewaard in een kastje met een kindersluiting
en moeten na gebruik altijd direct veilig opgeruimd worden.

•

Medewerkers zorgen ervoor dat hun persoonlijke spullen ook hoog en
veilig weggezet zijn, zodat kinderen geen toegang hebben tot bijvoorbeeld
medicijnen of sigaretten.

Verbranding kan gebeuren door verschillende oorzaken. Ten eerste verbrandding
door de zon. Ook kan een kind zich verbranden door hete dranken of heet water
over zich heen te krijgen.
Genomen maatregelen:
•

We werken volgens het protocol warmte en zon.

•

Onze verwarmingsradiatoren zijn (indien aanwezig) afgeschermd.

•

Op de kindertoiletjes is alleen koud water om de handjes te wassen.

•

Kopjes met warme thee- of koffie worden buiten bereik van kinderen
neergezet.

•

Lucifers zijn niet op de groep te vinden en kaarsen mogen niet worden
gebrand bij Kinderopvang de Regenboog

Verdrinking: In de zomer worden zwembadjes opgezet met een laagje schoon
leidingwater erin. Het gevaar van verdrinking is nauwelijks aanwezig maar omdat
het grote gevolgen heeft willen we toch benoemen hoe we hiermee om gaan.
Genomen maatregelen:
In het protocol buiten spelen staat beschreven dat kinderen nooit en te nimmer
alleen in een zwembadje mogen verblijven. Er dient structureel toezicht te zijn op
de kinderen in het zwembadje.
Sociale veiligheid
Ten aanzien van sociale veiligheid zijn de volgende grote risico’s gedefinieerd:
Grensoverschrijdend gedrag.
Genomen maatregelen zijn:
•

We hebben gedragsregels opgesteld voor medewerkers en kinderen.

•

Thema’s over grensoverschrijdend gedrag worden besproken in
teamoverleggen.

•

Zie ons protocol grensoverschrijdend gedrag en gedragsregels (bijlage A)

Kindermishandeling.
Genomen maatregelen:
•

Iedere medewerker is in het bezit van een VOG en is ingeschreven in het
Personenregister Kinderopvang.

•

We hanteren het Vierogenprincipe.

•

Heldere open communicatie binnen het team: iedereen kan iedereen overal
over aanspreken.

Vermissing.
Genomen maatregelen zijn:
•

Zie ons protocol vermissing (bijlage B)

Gezondheid
Ten aanzien van gezondheid definieerden wij de volgende grote risico’s:
Ziektekiemen
Genomen maatregelen:
•

Kinderen drinken niet uit elkaars beker en gebruiken alleen hun eigen
bord.

•

Medewerkers en kinderen wassen hun handen na risicovolle handelingen
(verschonen van kinderen, toiletbezoek, enz.).

•

Kinderen met besmettelijke ziekten moeten worden opgehaald van de
kinderopvang.

•

Er is een voedingsbeleid om besmetting met ziektekiemen te voorkomen.

Binnenmilieu
Genomen maatregelen:
•

Er wordt geventileerd om de lucht binnen fris en gezond te houden.

•

Onderhoudsklussen zoals bijvoorbeeld schilderen worden niet in het
bijzijn van kinderen gedaan.

•

Er mag nergens worden gerookt, ook niet op het speelplein.

•

Dieren hebben geen toegang tot de kinderopvang.

Buitenmilieu
Genomen maatregelen:
•

Er is beleid opgesteld over hoe te voorkomen dat kinderen een tekenbeet
of wespensteek oplopen.

•

Kinderen worden beschermd bij het spelen in de zon door ze goed in te
smeren of uit de zon te houden als de temperatuur zeer hoog is.
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Omgang met kleine risico's

Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf
hun tweede levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien
van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of
activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om
kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van
gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na
toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
Ook kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan of leren
hoe ze zelf hun luier weg kunnen gooien.
Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk
onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van
kinderen.
Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen
kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve
vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich
opnieuw voordoet.
Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘gereedschapskist’ voor effectief leren.
Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind
uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot
onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen
als ze geconfronteerd worden met uitdagingen
Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale
gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan
sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van
speelmaatjes.
Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen,
hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor
hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat
niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een
slechte balans en bewegingsangst.
[Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen]

•

•

•

•

Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden.
Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon
of ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met over bescherming doen we de
kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen
onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan
gebeuren. Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
•

Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid

•

Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen

•

Het vergroot sociale vaardigheden

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen
kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te

gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom
tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn
er afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit
om te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.
Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten
dragen zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van
afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na
toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten.
Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen, maar
wel zelf hun luier weg mogen gooien.
Uiteraard geldt deze werkwijze niet voor onze baby’s en jongste dreumesjes.
Afspraken maken en kinderen leren om te gaan met kleine risico’s is pas mogelijk
vanaf ongeveer 2 jaar. Onder deze leeftijd is het de verantwoordelijkheid
van onze beroepskrachten om de kinderen veilig te houden. Ook voor kleine
risico’s.
De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in
huisregels. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en
herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan
een verschoningsmoment of in periodes dat veel kinderen en medewerkers
verkouden zijn.

5

Risico-inventarisatie

In november 2017 hebben we de laatste evaluatie risico-inventarisatie veiligheid
en gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de
risico’s op onze locaties in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven
in hoofdstuk 3. Op aanvraag kunnen we de uitkomsten van de risico-inventarisatie
toesturen, evenals de hieruit volgende huisregels. Vanaf 2018 zullen we de risico’s
op een andere wijze in kaart brengen, namelijk aan de hand van de QuickScans in
de nieuwe Risicomonitor.

5.1

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

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

•

In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt
geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en
waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast
en ongepast gedrag is.

•

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

De volgende maatregelen worden genomen om niet wenselijk gedrag te voorkomen:
•

Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en zijn
ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang.

•

We werken met een vierogenbeleid

•

Medewerkers kennen het vierogenbeleid

•

Het vierogenbeleid wordt goed nageleefd

•

Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het vierogenbeleid
niet goed wordt nageleefd.

•

Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind
een ander kind mishandeld op de opvang.

•

Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een
kind een ander kind mishandeld op de opvang.

•

Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.

•

Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling
wordt vermoed.

5.2

Vierogenprincipe
De dagopvang op beide locaties is zo georganiseerd dat een pedagogisch
medewerker, pedagogisch medewerker in opleiding, stagiair, vrijwilliger of andere
volwassene zijn of haar werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of
zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene.
Wij geven hier op de volgende wijze vorm aan:
Binnen ons kinderdagverblijf willen we voor een grootst mogelijke veiligheid van
de kinderen zorgdragen. Om een slechte pedagogische aanpak, misbruik of
mishandeling te voorkomen, hanteren wij de volgende maatregelen:
•

We streven ernaar om 2 pedagogisch medewerkers in de groep te hebben,
maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit streven
afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen op de groep.

•

Bij ziekte of vakantie wordt een andere pedagogisch medewerker (vaste
invalkracht) ingezet.

•

In vakantietijden en onderbezette dagen, als er veel minder kinderen op
de groep zijn, kan er één pedagogisch medewerker op een groep staan. In
dit geval kan ervoor gekozen worden twee groepen samen te voegen. Als
dit voor de emotionele veiligheid en de rust beter is, zal de medewerker
de groep alleen draaien die dag.

•

De aanwezige stagiaires worden zo over de groepen en de dagen verdeeld,
dat er de meeste dagen een stagiaire aanwezig is, schoolvakanties en
ziekte daargelaten.

•

’s Morgens staat de pedagogisch medewerker die om 07.30 uur begint tot
8.00/8.30 uur alleen. Dit is echter de periode waarop er voortdurend
ouders binnenkomen om hun kinderen te brengen en een overdracht te
doen.

•

‘s Avonds staat de pedagogisch medewerker die tot 18.30 uur werkt vanaf
17.30/18.00 uur alleen op de groep. Dit is echter de periode waarop er
voortdurend ouders binnenkomen om hun kinderen te halen een
overdracht te doen.

•

’s Middags staan de pedagogisch medewerkers om de beurt een half uur
alleen op de groep, als de andere pedagogisch medewerker met pauze is.
Ook dit is een periode waarop er ouders binnenkomen om hun kinderen te
halen/brengen en een overdracht te doen.

•

Door bovenstaande maatregelen heeft de pedagogisch medewerker in
principe niet de kans, zich alleen af te zonderen met een of meerdere
kinderen.

Transparantie van het gebouw
•

De groepen zijn transparant opgezet. De groepen hebben ramen en deuren
met glas erin.

•

De verschoonruimtes zijn op de groep aanwezig.

•

Op het moment dat een kind op een slaapkamer naar bed wordt gebracht
hanteren we de afspraak, dat als een pedagogisch medewerker “te lang”
bij de kinderen op de slaapkamer blijft, de andere pedagogisch
medewerker gaat kijken.

•

Op de slaapkamer die niet aan de groep grenst is er een babyfoon

Personeel
Naast deze praktische oplossingen om meekijken en meeluisteren mogelijk te
maken vindt Kinderopvang de Regenboog vooral ook ‘de gedachten achter’ het
principe van belang. We willen werken aan een professioneel en open werkklimaat.
Het is belangrijk om met elkaar te overleggen, elkaar te coachen en feedback te
geven. Zo verval je minder snel in je eigen patroon. Regels kunnen helpen, maar
het gedrag eromheen telt minstens zo zwaar. Eerlijkheid tussen medewerkers en
ouders is belangrijk.
Jaarlijks wordt er bij Kinderopvang de Regenboog dan ook veel aandacht
geschonken aan een beroepshouding en aan de beroepscode van de kinderopvang.
In verschillende overlegvormen; zoals teamoverleg of functioneringsgesprekken
komt dit ter sprake. Het gaat daarbij om ‘open’ samen te werken met collega’s.
Spreek je collega’s aan op ongewenst gedrag. Meld het direct bij je collega of bij
directie wanneer je denkt dat er iets niet klopt.
Wij hanteren een strenge werving- en selectieprocedure, waarin wij zowel
referenties opvragen als ook goed naar ons onderbuikgevoel luisteren. Ook
worden de sollicitanten door meerdere medewerkers (zowel leidinggevende als
pedagogisch medewerkers) gesproken en draaien zij kort onder begeleiding op de
groep mee.
Van al onze pedagogisch medewerkers, de invalkrachten, de leidinggevende en de
stagiaires hebben wij een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in ons bezit.
Deze wordt jaarlijks gecontroleerd door de GGD.
5.3

Achterwachtregeling
Als in een uitzonderlijke situatie er maar één medewerker aanwezig kan zijn en er
geen andere volwassene op de locatie is, moet de achterwachtregeling worden
toegepast. Dit betekent dat in geval van calamiteiten een achterwacht
beschikbaar is die binnen vijftien minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie.
De (actieve) achterwacht is telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Wil van der Weerd

06-22301801

Ilse van der Weerd

06-29015501
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EHBO regeling

Op onze locaties doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt
als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen.
Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO
noodzakelijk is. Op onze locaties hebben alle medewerkers een geldig en
geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO:
De certificaten zijn op 1 juni 2017 behaald bij het volgende instituut:
•

Eerste Hulp aan kinderen van het Rode Kruis;
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Beleidscyclus

7.1

Beleidscyclus
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. De
inventarisatie wordt 2 x per jaar uitgevoerd door de medewerkers van de
groepen. Zo zijn alle medewerkers betrokken bij de inventarisatie. Op basis van
de uitkomsten van de risico-inventarisatie hebben we de acties opgenomen in het
huisregels. De voortgang wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen.
Op basis van de evaluaties wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid
bijgesteld.

7.2

Plan van aanpak

7.2.1

Welke maatregelen worden genomen?
De risico-inventarisaties hebben inzicht gegeven in de huidige stand van zaken
ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Naar aanleiding van deze inventarisatie
zijn er een aantal actiepunten op de agenda gezet met als doel de kwaliteit van de
opvang te verbeteren.
Voor een totaaloverzicht van risico’s en te nemen maatregelen wordt verwezen
naar de risico-inventarisatie V&G van alle groepen welke op verzoek toegezonden
worden.

7.2.2

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er
een veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we tweemaal
per jaar (in de maanden mei en november) de genomen maatregelen en/of
ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of actie een
positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop
aangepast.
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Communicatie en afstemming intern en extern

Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch
medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en
gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol
hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we
voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met
indien nodig eventuele extra instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot
het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.
Tijdens teamoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en
gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken
bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor
vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.
Via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders
over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er
vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer
deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de
nieuwsbrief opgenomen.
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Ondersteuning en melding van klachten

Voor ouders en medewerkers
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten
aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een
medewerker of ouder een klacht heeft. We staan open voor feedback, en
bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder zelf om tot
een oplossing te komen.
Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan
de medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en
in het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang.
Meer informatie over de klachtenregeling staat beschreven op onze website
http://www.kinderopvangderegenboog.nl/site/klachtenregeling/

