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1. Inleiding
1.1 Introductie
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSO Musniw. Met behulp van dit
beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken met als doel de kinderen en
medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij
kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine
risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 oktober 2019. Om tot dit beleidsplan te komen zijn aan de
hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met onze pedagogisch medewerkers.

2. Missie, visie en doel
Missie:
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen we door:
- kinderen af te schermen van grote risico’s
- kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
- kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
Visie:
Musniw staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt door te kijken naar het kind en vanuit daar een
belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven
uitdagen van kinderen en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een
belangrijk onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.
Doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten aanzien van
Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De belangrijkste
aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid zijn: 1) het bewustzijn van mogelijke risico’s,
2) het voeren van een goed beleid op grote risico’s en 3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en
met de externe betrokkenen. Dit alles met als doel om een veilige en gezonde omgeving te creëren
waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.

3. grote risico’s
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie 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 we de
belangrijkste risico’s benoemd met de daarbij behorende maatregelen die kunnen worden genomen
om het risico tot het minimum te beperken.
Fysieke veiligheid:
Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn: kinderen worden gewezen op de gevaren van
klimmen op attributen die daar niet voor bestemd zijn. We blijven dit benoemen en de kinderen
volgen adviezen van de leidsters op.
Verstikking. Genomen maatregelen zijn: Op de groep wordt er gekeken naar het aanwezige
speelgoed en of hier gevaar is voor kinderen om het speelgoed in hun mond te nemen en zich te
verslikken/stikken. Speelgoed wordt bij het schoonmaken altijd gecontroleerd op losse onderdelen.

Als we denken bij verstikking/verslikking bij het eten, houden we rekening met hetgeen er
aangeboden wordt. Zo eten we altijd aan tafel op een stoel met een leidster om toezicht te houden.
Alle leidsters hebben een EHBO diploma en de kennis om in te grijpen in een nood situatie.
Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: Op Musniw zijn geen giftige artikelen aanwezig welke
in het bereik van kinderen zijn. Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in kasten en op planken
welke buiten bereik van de kinderen zijn.
Verbranding. Er worden hete dranken gedronken. Genomen maatregelen zijn: Thee wordt
bewaard in een thermoskan. Wanneer de leidsters thee/koffie/warme dranken drinken worden deze
op hoogte of in de kast buiten bereik van de kinderen weggezet.
Verdrinking. Genomen maatregelen zijn: Kinderen van de BSO zijn altijd met een leidster
buiten. Met de kinderen zonder zwemdiploma is afgesproken dat zij alleen op het schoolplein van de
kleuters mogen spelen. Met de kinderen met zwemdiploma is afgesproken dat zij altijd de leidster
informeren waar ze gaan spelen. Deze kinderen mogen ook op het grote schoolplein spelen.
Sociale veiligheid:
Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico’s:
Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: Er is een uitgebreid protocol gedrag
en pesten aanwezig welke de leidsters naleven. Op de werkvloer is het de taak van de leidsters om
de kinderen te begeleiden en ondersteunen in hun sociale contacten.
Kindermishandeling. Genomen maatregelen zijn: Er is een protocol aanwezig voor de leidsters
bij verdenken en/of vermoeden. We volgen het stappenplan van de meldcode kindermishandeling in
de kinderopvang. Jaarlijks wordt dit protocol doorgenomen met de leidsters.
Vermissing. Genomen maatregelen zijn: Wanneer een kindje niet gebracht wordt en er geen
afmelding is gedaan, bellen wij altijd de ouders. Wanneer het op de BSO gebeurt gaat direct het
protocol vermissing van een kind in werken. Dit houdt in dat er volgens het stappenplan wordt
gewerkt.
Gezondheid:
Voedselinfectie of voedselvergiftiging
Infectie via water (legionella)
Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)
Verspreiding van en besmetting met deze gezondheidsrisico’s voorkomen we op de volgende
manieren:.
Verspreiding via de lucht:
Hoest- nies discipline,
ventileren en luchten
Verspreiding via de handen:
Handhygiëne op de juiste momenten en juiste manier
Persoonlijke hygiëne
Pictogrammen in de toiletten
Via voedsel en water:
Voedsel/water hygiëne en voedsel-/waterveiligheid

-

We werken via protocollen en temperatuur lijsten.

Via oppervlakken (speelgoed):
goede schoonmaak
we werken via protocollen

4. omgang met kleine risico’s
Met kinderen met 4 jaar kun je prima afspraken maken over de risico’s tijdens spelactiviteiten. 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.
Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. Hierbij willen we
ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of ondeugdelijk speelgoed
voorkomen. Maar met over bescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom
beschermen we de kinderen tegen grote risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan
gebeuren.
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 onjuist gebruik letsel kan ontstaan. We leren de
kinderen door het juiste voorbeeld te geven hoe je om gaat met speelgoed, de omgeving en met
elkaar.
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.

5. Risico-inventarisatie
Wij maken gebruik van de RI. Deze inventarisatie geeft inzicht welke maatregelen nog genomen
moeten worden om de veiligheid en gezondheid zo goed mogelijk te waarborgen.

6. Thema’s uitgelicht
6.1 Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op
het welbevinden van het getroffen kind. In het protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend
gedrag wordt beschreven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige
volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het gaat om het risico op
grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs,
vrijwilligers, houders en overige aanwezige volwassenen en kinderen. Onder grensoverschrijdend
gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook
toe op pestgedrag van kinderen onderling.

6.2 Achterwachtregeling
Wij maken gebruik van achterwachtregeling. Wij hebben twee volwassen personen die in geval van
nood telefonisch bereikbaar zijn en binnen 15 minuten op de locatie aanwezig kunnen zijn.
- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de. In deze situatie
moet een volwassene op afroep beschikbaar zijn die binnen 15 minuten op de locatie kan zijn.
De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht:
Yvonne Weijer: 0619188919
Sjoerd Weijer: 0640953555

7. EHBO regeling
Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren van
de BSO minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinderEHBO.
Alle leidsters hebben een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. Op onze locatie 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.
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Op basis van de uitkomsten
van de risico-inventarisatie maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van beide
plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties wordt het
beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld. En bij veranderingen van situaties directe

