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Veiligheid- en gezondheidsbeleid Brikkies Kinderopvang
1. Inleiding
Voor u ligt het veiligheid-gezondheidsbeleid van Brikkies kinderopvang. Het doel van dit beleid is een
zo veilig en gezond mogelijke speel, leef en werkomgeving te bieden waarbij eventuele risico’s tot het
minimum worden beperkt.
In dit beleid beschrijven we de mogelijke risico’s binnen onze opvang en hoe wij als pedagogisch
medewerkers hier mee omgaan. Hoe we kinderen leren omgaan met kleine risico’s en wat wij doen
om grote risico’s te voorkomen.
Dit veiligheidsbeleid is opgebouwd volgens de voorschriften van veiligheid.nl.
Dit beleid wordt structureel geactualiseerd en bijgewerkt.
De kwaliteit coördinator binnen onze kinderopvang is Marieke Brik, eventuele toevoegingen en of tips
kunnen bij haar door worden gegeven. Onze medewerkers zijn in het bezit van een EHBO diploma en
een BHV certificaat, daardoor weten zij hoe zij in risicovolle situaties moeten handelen.
Bij onze kinderopvanglocatie ligt altijd een inkijkexemplaar van het veiligheid- en gezondheidsbeleid.
Daarnaast staat het veiligheid – en gezondheidsbeleid ook op onze website.
www.brikkieskinderopvang.nl
2. Missie, Visie, Doel
Onze missie
Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde kinderopvang. Dit doen wij door:
- Kinderen af te schermen van grote risico’s
- Kinderen om leren gaan met kleine risico’s
- Kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun omgeving
Onze visie
Bij Brikkies kinderopvang bieden wij kinderen de kans om te leren ontdekken, om op onderzoek uit te
gaan naar nieuwe dingen en zich te ontwikkelen. Dit gebeurt in een gezonde en veilige leefomgeving.
Door grote risico’s af te schermen en kinderen om te leren gaan met kleine risico’s leren zij om te gaan
met verschillende situaties. Wij hebben een mooie ruime ontdektuin waar kinderen volop de kans
krijgen om op onderzoek uit te gaan. Wij vinden het belangrijk om de kinderen te leren met respect
met de natuur om te gaan in deze tuin. Wij bieden zowel buiten als binnen verschillende activiteiten
aan die met de natuur te maken hebben. Onze moestuin is daar ook een onderdeel van.
Ons doel
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang hebben wij het doel een veiligheids- en
gezondheidsbeleid te creëren waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. De
belangrijkste aandachtspunten bij het samenstellen van dit beleidsplan zijn:
1. Het bewust zijn mogelijke risico’s.
2. Het voeren van een goed beleid op grote risico’s in samenwerking met alle medewerkers

3. Het uitdagen en stimuleren van kinderen in hun ontwikkeling
4. Het uitvoeren van een Quikscan voorafgaande aan de opening op 12 augustus 2019

3. Grote risico’s en maatregelen algemeen.

3.1

Fysieke veiligheid

We hebben ten aanzien van veiligheid en gezondheid aandacht voor grote en kleine risico’s. In dit
hoofdstuk beschrijven we voor onze locatie de belangrijkste grote risico’s. We hebben de risico’s
onderverdeeld in drie categorieën: fysieke veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid. Per categorie
hebben we de belangrijkste risico’s genoemd met de bijbehorende voorzorgsmaatregelen zodat deze
tot een minimum beperkt worden.
Voor de overige risico’s verwijzen we u naar de complete risico-inventarisatie die u per augustus 2019
kunt inzien op onze kinderopvanglocatie.
De risico-inventarisatie wordt uitgevoerd doormiddel van een QuickScan. Deze is afkomstig van de
risicomonitor. Daarnaast is bij de bouw en met de inrichting rekening gehouden met het gebruik door
jonge kinderen.

Vallen van hoogte
-

-

We leren kinderen niet zomaar ergens op te klimmen. Dat als zij aan tafel zitten op hun billen
moeten zitten en niet mogen gaan staan.
Een pedagogisch medewerker is altijd aanwezig bij handelingen bij de commode of een bed,
we letten er extra op dat een bedje goed gesloten wordt.
Kinderen die nog niet zelf van of aan tafel kunnen maken wij vast met een tuigje in een
kinderzitje, hiermee verkleinen wij het risico dat zij uit het stoeltje klimmen.
We leren kinderen buiten niet in het hekwerk te klimmen, we houden de glijbaan ondanks het
weinige hoogte verschil goed in de gaten.
We leren kinderen wat de risico’s zijn van klimmen op materialen die daar niet voor bestemd
zijn. Dit blijven wij steeds benoemen en kinderen hier op attenderen.
Mocht een kind van hoogte vallen, hebben onze pedagogisch medewerkers door middel van
een EHBO en BHV certificaat voldoende kennis hoe te handelen in een dergelijke situatie.
Tevens raadplegen wij altijd een huisarts. Als het kind normaal reageert maar een flinke klap
heeft gemaakt en wij niet de noodzaak zien 112 te bellen, nemen wij altijd even contact op
met de huisarts van uw kind om te overleggen. De huisarts is dan ook meteen op de hoogte
gebracht en weet van de situatie mochten er later nog verschijnselen optreden.
Ouders worden ook altijd op de hoogte gebracht in een dergelijke situatie.

Verstikking
-

-

-

Kinderen slapen op een Aerosleep topper/matras en leggen wij altijd op hun rug. Ouders
kunnen een verklaring tekenen als zij wensen dat hun kindje op zijn of haar buik slaapt.
De pedagogisch medewerkers zorgen er voor dat er binnen de groep geen speelgoed of
materiaal aanwezig is wat zo klein is dat kinderen daarin kunnen stikken.
De pedagogisch medewerkers letten er extra op dat er geen materiaal of vuil van buiten naar
binnen mee wordt genomen, wat zij makkelijk in hun mond kunnen stoppen en zullen wij de
vloer hierop controleren.
Kleine stukjes speelgoed staan hoog in een kast en als er mee gespeeld wordt gebeurt dit aan
tafel, buiten handbereik van kleintjes die dit in hun mond kunnen stoppen.
Etenswaren worden zo gesneden dat ze voor kinderen makkelijk te eten zijn en de verstikking
minimaal is. Druiven worden in de lengte gesneden, tomaatjes en mandarijnen worden in
vieren gesneden. Boterhammen worden voor kinderen onder het jaar in stukjes gesneden en
1 voor 1 aangeboden.
Er wordt altijd in een stoel aan tafel gegeten.
Kleine kinderen / baby’s eten altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker.
Alle pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO en BHV certificaat en weten hoe
te handelen in een dergelijke situatie.
Indien nodig wordt 112 gebeld, zeker als er buikstoten nodig zijn geweest om het voorwerp te
verwijderen.
Ouders worden op de hoogte gebracht.

Vergiftiging / chemische middelen
-

Chemische middelen staan altijd buiten handbereik van kinderen.
Schoonmaakmiddelen staan altijd hoog of in een afgesloten kast die kinderen niet zelf open
kunnen maken.
Op de locatie is een gifwijzer aanwezig zodat de pedagogisch medewerkers meteen weten
hoe te handelen.
Indien nodig raadplegen wij een huisarts / bellen wij 112
Ouders worden te allen tijde op de hoogte gebracht als uw kind een gevaarlijke vloeistof heeft
gedronken.

Verbranding
-

-

Warme dranken worden niet in het bijzijn van kinderen gedronken of altijd buiten bereik van
kinderen geplaatst.
Binnen onze opvang zijn wij in het bezit van een kleine inductiekookplaat, kinderen kunnen
hier niet bij. Er is bewust gekozen voor inductie dit koelt snel af na gebruik.
Bij Brikkies kinderopvang zijn wij in het bezit van een combi oven/magnetron en een
koffiemachine. De koffiemachine is hoog in de keuken geplaatst, kinderen kunnen hier niet bij.
De combi oven/magnetron zit wat lager. Als deze wordt gebruikt wordt de buitenkant van de
oven niet warm. Kinderen kunnen zich hier dus niet aan verbranden. Daarnaast leren wij
kinderen hier ook vanaf te blijven. Als we iets uit de oven halen letten wij er op dat kinderen
niet in de buurt van de oven zijn en sluiten wij deze meteen. Op de oven/magnetron zit een
kind veiligheidsslot zodat zij deze zelf nooit kunnen openen.
Bij het toilet van de kinderen is alleen een koudwaterkraantje aanwezig.

-

-

Verbranding door zon. Kinderen worden meerdere malen per dag ingesmeerd met factor 50,
daarnaast is er veel natuurlijke schaduw in de tuin aanwezig.
Pedagogisch medewerkers zijn in het bezit van een EHBO / BHV certificaat en weten hoe zijn
in een dergelijke situatie moeten handelen.
Er is op onze locatie een EHBO doos aanwezig voor ongevallen.
Mocht een kind zich verbranden: Koelen wij 10 minuten met lauw zacht stromend
leidingwater en verwijderen we zo snel mogelijk kleding en sieraden en indien van toepassing
de luier. Ter voorkoming van onderkoeling: Bedek de wond met plastic huishoudfolie, steriel
verband of een schone doek.
Bij ernstige brandwonden bellen wij 112 en anders raadplegen wij altijd een huisarts.
Ouders worden op de hoogte gebracht als een kind zich heeft verbrand.

Verdrinking
-

-

In onze tuin bevinden zich geen waterpoeltjes.
In de zomer spelen wij als het warm is graag met water. Dit doen wij door gebruik te maken
van een waterbaan, watertafel of sproeier. Als wij met water spelen is er te alle tijden een
pedagogisch medewerkster aanwezig die op de kinderen let. Mochten wij besluiten niet meer
met het water te spelen dan gooien wij de waterbaan/watertafel leeg. Wij laten het water er
niet in staan als er geen pedagogisch medewerker in de buurt is.
Wij raadplegen te allen tijde 112.
Er wordt altijd contact opgenomen met ouders.
Ingeval van bijna verdrinking wordt er altijd een huisarts geraadpleegd en tevens op de hoogte
gebracht mochten er later nog complicaties optreden.

Buitenruimte
Wij hebben Brikkies kinderopvang een mooie ontdektuin, zoals het woord al zegt willen wij kinderen
hier op een verantwoorde manier laten spelen en ontdekken. Dit betekend dat er risico’s aanwezig
zullen zijn, maar wij willen kinderen leren hoe met deze risico’s om te gaan. Wij hebben een
ontdektuin waar met natuurlijke producten wordt gewerkt en gespeeld. Voor kinderen is het erg
belangrijk om buiten te spelen in de natuur.
Wij als Brikkies kinderopvang vinden het juist heel belangrijk dat kinderen dat zelf ontdekken. Leren
over een boomstam heen te klimmen of er vanaf te springen. Het belang van risicovol spelen is dat
kinderen grenzen leren kennen en verleggen.
- Kinderen leren omgaan met “kleine” gevaren
- Het prikkelt hun creativiteit ( hoe ga ik die heuvel op klimmen of hoe klim ik over een boomstam
heen
- Kinderen leren ontdekken maar ook falen en hoe daar mee om te gaan
- Het geeft kinderen zelfvertrouwen als iets gelukt is en doorzettingsvermogen om iets te leren doen
Een los liggende tak is leuk om mee te spelen, maar we leren kinderen natuurlijk wel dat je hier niet
rond mee mag zwaaien of andere kinderen mag slaan. Bij het risicovol spel hoort dat er soms iets mis
gaat en natuurlijk proberen wij binnen onze opvang grote risico’s uit te weg te gaan, maar we vinden
het belangrijk dat kinderen om leren gaan met kleine risico’s. Wij zullen de buitenruimte controleren
op gevaarlijke of scherpe voorwerpen. Zodat de kinderen op een veilige manier kunnen ontdekken.

3.2

Sociale veiligheid

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s omschreven als grote risico’s en
welke maatregelen hiervoor getroffen worden.

Grensoverschrijdend gedrag
We beschrijven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel volwassenen als kinderen zo
veel mogelijk beperken. Zo zijn er binnen onze opvang verschillende afspraken en regels met
betrekking tot grensoverschrijdend gedrag. Meer informatie hierover kunt u lezen in hoofdstuk 6.2

Kindermishandeling
-

Hierbij verwijzen wij naar de Meldcode, deze meldcode helpt professionals bij vermoedens
van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De medewerkers hebben een training gevolgd of gaan deze binnenkort volgen
Op de tablet / telefoon van onze opvang staat de meldcode app.

Vermissing
-

-

-

3.3

De kinderopvang bevindt zich binnen een hekwerk, dit is zo gemaakt dat kinderen hier niet
overheen kunnen klimmen. Daarnaast zijn de poorten hiervan altijd dicht. Kinderen kunnen
deze niet zelf open maken. Als je de kinderopvang verlaat moet je door 2 poorten.
Kinderen zijn nooit zonder toezicht buiten.
Wanneer wij van buiten naar binnen gaan controleren wij altijd of er niemand buiten achter is
gebleven.
Tijdens uitstapjes dragen kinderen een hesje met de naam Brikkies kinderopvang en hebben
het telefoonnummer bij zich.
Kinderen worden niet zonder toestemming van ouders meegegeven met iemand anders. Als
iemand anders het kind ophaalt dient dit altijd te worden doorgegeven. Mocht dit niet zo zijn
checken wij dit alsnog.
Mocht het alsnog gebeuren dat een kind vermist raakt, nemen wij te allen tijde contact op
met ouders en schakelen wij de politie in.

Gezondheid

Voorkomen van ziekte

-

Ziektekiemen tegengaan:
Handen wassen met water en zeep:
Na toiletgebruik van kinderen en volwassenen
Na hoesten of niezen, of neuspoetsen van een kind
Nadat een kind verschoond wordt
Voordat het eten wordt voorbereid en bij het aan tafel gaan
Na aanraking van vieze was of vuilnis
Na contact met dieren dit geldt voor zowel leidster als kind

-

-

Na het buiten spelen dit geldt voor zowel leidster als kind
Niezen of hoesten in de binnenkant van arm, dit leren we de kinderen ook.
Bij besmettelijke ziektes zoals krentenbaard en waterpokken mogen kinderen alleen naar de
opvang komen als de blaasjes zijn ingedroogd. Zie meer over ons waterpokkenbeleid in het
pedagogisch beleidsplan/ huisregelement Brikkies kinderopvang.

Binnen
De opvangruimtes zijn voorzien van een ventilatiesysteem, daarnaast luchten wij de ruimtes
zoveel mogelijk.
We hanteren een schoonmaakschema, daarnaast wordt er elke dag als de opvang is gesloten
schoongemaakt.
Bij het afdrogen van onze handen gebruiken we wegwerpdoekjes
Handdoeken en theedoeken worden elke dag vernieuwd
Bedjes worden 2 keer per week verschoond of vaker als er een ander kindje in het bed slaapt
Beddengoed wordt op minimaal 60 graden gewassen
Elk kind heeft zijn eigen slaapzak.
Al onze bedden zijn voorzien van Aerosleep matrassen en/of toppers.
Spenen en flessen worden dagelijks uitgekookt.
Speelgoed wordt regelmatig schoongemaakt.
Baby speelgoed wat kinderen in hun mond stoppen wordt dagelijks schoongemaakt.
Het verschoonkussen wordt na gebruik schoongemaakt met een desinfecterend middel.
Buiten

-

In onze buitenruimte bevinden zich geen planten, struiken of bomen die giftig zijn. Daarnaast
zijn er ook geen bomen of struiken aanwezig waar besjes aan zitten.
Wij checken onze buitenruimte elke dag op “scherpe”/ “vreemde” voorwerpen
Na het buitenspelen controleren wij kinderen op teken
De zandbak wordt gecheckt op eventuele uitwerpselen van dieren en afgeschermd tijdens de
nacht.

4. Omgaan met kleine risico’s

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 bijvoorbeeld niet schoon of kapot speelgoed
voorkomen. Maar met overbescherming doen we de kinderen uiteindelijk ook geen goed.
Daarom beschermen we de kinderen tegen grote risico’s, maar een bult, een schaafwond of
iets dergelijks kan gebeuren.
Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:
- Het heeft een positieve invloed op de motorische vaardigheden
- Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen
- Het vergroot sociale vaardigheden
Daarom aanvaarden wij op onze kinderopvang de risico’s die slechts kleine gevolgen kunnen
hebben voor kinderen en leren we 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 verkeerd 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
arm voor de mond tijdens niezen of hoesten.
Deze afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald.

5. Risico-inventarisatie
De jaarlijkse risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid maakt plaats voor een actueel
veiligheids- en gezondheidsbeleid. Vanaf 1 januari 2018 moet elk kindercentrum een
veiligheids- en gezondheidsbeleid hebben dat voldoet aan de nieuwe eisen.
Deze inventarisatie kun je zelf doen met behulp van de QuickScan in de Risicomonitor. Vanaf
augustus 2019 is het voor ons mogelijk om de risico-inventarisatie uit te voeren met de
risicomonitor. Wij streven ernaar om uiterlijk 1 augustus 2019 deze QuickScan te hebben
uitgevoerd.

6. Thema’s uitgelicht:
6.1

Sociale veiligheid

Grensoverschrijdend gedrag
We beschrijven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel volwassenen als kinderen zo
veel mogelijk wordt beperkt. Zo zijn er binnen onze opvang verschillende afspraken en regels met
betrekking tot grensoverschrijdend gedrag.







We hebben een open aanspreekcultuur. Daarmee bedoelen we dat we elkaar als collega’s
onderling aan (durven) spreken op niet wenselijk gedrag. Elkaar er bewust van maken hoe je
in bepaalde situaties beter wel of niet kan handelen.
Tijden ons teamoverleg wordt er regelmatig besproken, wat wij verstaan onder
grensoverschrijdend gedrag en of er ons iets opvalt. (ook met betrekking tot kinderen
onderling)
We leren kinderen aan te geven als er iets gebeurt wat niet wenselijk gedrag is.
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd.

Daarnaast zijn er nog enkele maatregelen getroffen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen.






6.2

Al onze medewerkers zijn in het bezit van een VOG.
Al onze medewerkers staan ingeschreven in het personenregister.
We werken met een vier-ogenbeleid en medewerkers zijn daarvan op de hoogte.
Medewerkers spreken elkaar aan als zij merken dat een collega niet gewenst gedrag vertoont.
Medewerkers kennen de meldcode en passen deze toe bij een vermoeden van
kindermishandeling.

Achterwacht regeling

Volgens de wet-regelgeving mag er worden gewerkt met een achterwacht, als er maar een
pedagogisch medeweker aan het werk is en de BKR niet wordt overschreden. In geval van nood moet
de achterwacht binnen 15 minuten aanwezig zijn. Aangezien de houder van de kinderopvang
aangrenzend woont aan het kinderdagverblijf zal er altijd snel iemand aanwezig zijn. Daarnaast woont
de schoonmoeder van de houder en een andere pedagogisch medewerker binnen een straal van 500
meter van de kinderopvang en kunnen zij in geval van nood snel aanwezig zijn.
Een achterwacht is nodig als:
-

-

Een pedagogisch medewerker alleen aan het werk is op de locatie en de BKR niet wordt
overschreden. ( Er moet een volwassene oproepbaar zijn en binnen 15 minuten op de locatie
aanwezig kunnen zijn. Deze persoon dient tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar te
zijn
Een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat en er niet aan de BKR wordt voldaan.
(tijdens de drie-uursregeling, moet er een andere pedagogisch medewerk op de locatie
aanwezig zijn. In ons geval betekent dit dat er op de verdieping/kantoorruimte/pauzeruimte
een pedagogisch medewerker aanwezig zal zijn.

Personen die als achterwacht bereikbaar zijn:
Marieke Brik
Janny Vos
Yvette Huismans – van den Berg
6.3

Vierogenprincipe

Het is sinds juli 2013 verplicht het vierogen-principe te hanteren. Dit doen wij door:
Gebruik te maken van camera’s (ingeval van maar 2 ogen). Deze bevinden zich in elke ruimte binnen
de opvang. In de groepsruimte, slaapkamers en verschoonruimte hangt een camera. Mocht het
kindaantal het toe laten en er maar één pedagogisch medewerkster aan het werk is, wordt er gebruikt
gemaakt van de camera’s.
De beelden worden twee keer per dag bekeken door: M. Brik of J.Vos-Tissingh. Zij zullen ook
regelmatig even binnen lopen, mocht er maar één pedagogisch medewerker aanwezig zijn. De
beelden worden na twee weken automatisch verwijderd. In overleg en met voldoende redenen
kunnen ouders eventuele beelden opvragen.
Tijdens haal en brengmomenten kunnen ook ouders als vierogen worden ingezet.
Binnen onze opvang hebben wij de ruimtes zo ingericht dat het mogelijk is makkelijk mee te kijken of
te mee te luisteren. Door de grote raampartijen in ons gebouw kunnen we goed naar binnen en buiten
kijken zodat de pedagogisch medewerkers elkaar kunnen zien mochten zij niet samen in een ruimte
zijn.
Daarnaast zijn er verschillende maatregelen waar medewerkers rekening mee houden






Medewerkers laten de slaapkamer deur open als zij een kind op bed leggen.
Deuren van de toiletruimte blijven open als een medewerker een kind helpt bij een
toiletbezoek
Medewerkers weten altijd van elkaar waar zij zijn.
Als de medewerker alleen start of afsluit zijn er geregeld ouders die in en uit lopen. Daarnaast
kan gebruik worden gemaakt van het cameratoezicht.
We proberen stagiaires in de uren dat een medewerker alleen is, aanwezig te laten zijn.

7. EHBO regeling
Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind als gevolg van een ongeluk(je)
letsel oploopt. Toch is dit niet altijd te voorkomen. Daarnaast kunnen zich calamiteiten voordoen,
waarbij EHBO noodzakelijk is. Al onze medewerkers zijn in het bezit van een geldig en geregistreerd
certificaat voor kinder-EHBO. De certificaten zijn behaald bij een opleidingsinstituut passend binnen
de voorgeschreven regels voor kwalificatie voor kinder-EHBO, zoals deze is vastgelegd in een
ministeriële regeling

8. Beleidscyclus
Onze beleidscyclus beginnen we met een uitgebreide risico-inventarisatie. De eerste QuickScan zal
worden uitgevoerd door M. Ben Brik. Deze wordt met het team besproken. Daarna zullen de
verschillende onderwerpen uit de QuickScan verdeeld worden onder de medewerkers. Zodat het hele
team hierbij betrokken is. Op basis van de uitkomsten van de risico-inventarisatie maken we een
actieplan en een jaarplan. De voortgang van beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd tijdens het
teamoverleg. Op basis van de evaluaties kan het Veiligheid & Gezondheidsbeleid bijgesteld worden.

Plan van aanpak
We streven ernaar uiterlijk 1 augustus de Quickscan uit te voeren. Deze zal met de medewerkers
besproken worden. Vervolgens stellen we gezamenlijk een actieplan en jaarplan op. Binnen 3
maanden na opening wordt het veiligheids-en gezondheidsbeleid indien nodig geactualiseerd. Daarna
wordt het veiligheids-en gezondheidsbeleid actueel gehouden.

Welke maatregelen worden genomen?
De QuickScan heeft inzicht gegeven in de huidige stand van zaken ten aanzien van de veiligheid en
gezondheid. Naar aanleiding van de inventarisatie worden mogelijke actiepunten op de agenda gezet
met als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Hoe worden maatregelen geëvalueerd
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en
gezondere opvang is geboden, evalueren we deze om de drie maanden. Dit gebeurt tijdens het
teamoverleg. Indien een maatregel of actie tot het gewenste resultaat heeft geleid wordt deze
opgenomen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

Communicatie en afstemming intern en extern
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids-en
gezondheidsbeleid. Wanneer het veiligheids-en gezondheidsbeleid wordt bijgesteld hebben de
medewerkers een actieve taak.
Wanneer een nieuwe medewerker bij Brikkies kinderopvang komt werken, wordt er gezorgd voor een
uitgebreide introductie over het veiligheids- en gezondheidsbeleid en krijgen zij indien nodig extra
instructies. Dit gebeurt zo dat de persoon in staat is om maatregelen te nemen wanneer dit nodig is.
Tijdens het teamoverleg is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s een vast
agendapunt. Medewerkers raken hierdoor vertrouwd met het geven van onderling feedback.
Ouders worden via de nieuwsbrief geïnformeerd over activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord.
Wanneer een vraag voor meerdere ouders interessant kan zijn, wordt deze tevens in de nieuwsbrief
behandeld.

