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Inleiding 
 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van blink buitenschoolse opvang. 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 gebaseerd op de nieuwe wet en regelgeving geldend vanaf 1 
januari 2018. Om tot dit beleidsplan te komen zijn, aan de hand van diverse thema’s, gesprekken 
gevoerd met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo 
veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen 
opgesteld voor verbetering.  

 

Debbie Peeterse is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid. Een beleid 
komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en 
het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een 
thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over 
het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of genomen 
maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, 
zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan 
niet moet worden aangescherpt. 

 

 

  



 

 

2 Missie, Visie en Doel 
 

Missie 
Blink biedt pedagogische verantwoorde buitenschoolse opvang in een huiselijke omgeving waarbij 
het kind centraal staat. Blink wil graag dat alle kinderen met plezier komen spelen en zich bij ons 
thuis voelen. Dit proberen wij te bereiken door kinderen op te vangen in een veilige en gezonde 
omgeving. 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 
Blink buitenschoolse opvang staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en vanuit 
waar we 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.  

 

In elke veilige en gezonde leefomgeving blijven echter altijd risico’s aanwezig. Er zal altijd sprake 
zijn van kleine risico’s maar ook van grote risico’s. Om de kans zo nihil mogelijk te maken dat deze 
risico’s realiteit worden doet blink uiterste best om maatregelen hiertegen te treffen. 

Doel 
Blink streeft ernaar om binnen 3 maanden alle kinderen bewust te maken van kleine risico’s en de 
hiertegen genomen maatregelen. De bewustwording van kleine risico’s zien wij als een belangrijk 
punt omdat wij hiermee de kinderen willen leren omgaan met risico’s maar ook de kans op de 
risico’s willen verminderen. Blink heeft op dit moment alle maatregelen die uit de laatste risico-
inventarisatie zijn gekomen verholpen of genomen. Hierdoor rest voor blink nu nog de stap om 
bewustwording te creëren bij zowel de kinderen als bij de medewerkers. 

De actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid en de evaluatie is inzichtelijk voor alle pedagogisch 
medewerkers, beroepskrachten in opleiding, stagiaires, vrijwilligers en ouders. Alle nieuwe 
medewerkers ontvangen bij aanvang van de werkzaamheden bij blink-bso een welkom’s mail. Hierin 
staat duidelijk aangegeven dat iedereen die werkzaam is bij blink-bso hiervan op de hoogte dient te 
zijn en hier ook dient na te handelen. De ouders ontvangen bij elke maandfactuur de link naar de 
actuele veiligheids- en gezondheidsbeleid. 

Ook 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  

3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.  

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

  



 

 

                     

Minimum taalniveau 

Een goede taalontwikkeling en daarmee een taalrijke omgeving is belangrijk voor het kind om een 
goede start te maken op de basisschool. Pedagogisch medewerkers moeten daarom beschikken over 
niveau 3F of B2 voor mondelinge taalvaardigheden vanaf 1 januari 2023. Het gaat om de onderdelen 
luisteren, spreken en gesprekken voeren. Hierbij geldt het 3F niveau voor Nederlanders en B2 
niveau voor anderstalige beroepskrachten. Tot die tijd geldt een ingroeitermijn. Met behulp van een 
diploma of certificaat kan deze taalvaardigheid worden aangetoond. Ook pedagogisch medewerkers 
op tijdelijke en invalkrachten moeten aan deze kwalificatie-eis voldoen. Medewerkers die op 1 
januari 2023 niet aan de taal eis voldoen, kunnen niet meer werken als pedagogisch medewerker. 

Bezit 3F-certificaat: 
Amanda, Romy, Dilara, Sigourney, Melissa, Jolanda, Donna en Ilse  
Nog niet in het bezit van 3F certificaat:  
Dayenne, Karst (stagiaire)  
 

3 Grote risico’s 
 

3.1 De 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 zijn of worden genomen 
om het risico tot het minimum te beperken. Voor de overige risico’s waarvoor we maatregelen 
nemen verwijzen we naar map waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen die in 
september 2019 is uitgevoerd. 

Vallen van hoogte 

Binnen: Om dit risico te beperken is er op de bovenverdieping een balustrade aangebracht. 
Hierdoor kunnen de kinderen niet naar beneden vallen. Er blijft echter altijd een risico doordat 
kinderen gaan klimmen of gaan spelen bij de trap. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is er 
altijd een pedagogisch medewerker aanwezig op de bovenverdieping wanneer hier kinderen aan het 
spelen zijn. Tevens hebben wij de kinderen duidelijk gemaakt dat op de trap niet gerend en/of 
gespeeld mag worden. Hiervan is voor extra aandacht ook pictogrammen van geplaatst bij de trap. 
De kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt van het feit dat ze kunnen vallen en weten zij wat zij 
niet mogen doen om dit risico te minimaliseren. 

Buiten: Om dit risico te beperken, mogen alleen de kinderen klimmen in de aanwezige 
klimtoestellen op het schoolplein. Er blijft echter altijd een risico doordat kinderen gaan klimmen. 
Om dit risico zo klein mogelijk te maken is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig op het 
schoolplein wanneer hier kinderen aan het spelen zijn. Tevens hebben wij de kinderen duidelijk 
gemaakt dat ze bij het spelen en het klimmen in de klimtoestellen voorzichtig dienen te zijn. De 
kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt van het feit dat ze kunnen vallen en weten zij wat zij niet 
mogen doen om dit risico te minimaliseren. 

Verstikking 

Om het risico op verstikking zo klein mogelijk te houden zorgen wij er altijd voor dat het voedsel in 
kleine stukjes gesneden is en de crackers met kleine happen gegeten wordt. Er zit ten minste één 
pedagogisch medewerker bij de kinderen aan tafel tijdens elk eetmoment. Mocht het risico toch 
ontstaan weet elke pedagogisch medewerker hoe zij moet handelen. Dit is de pedagogisch 
medewerker aangeleerd tijdens de EHBO-cursus voor kinderen.   

  



 

 

 

Vergiftiging/verbranding 

De kans op vergiftiging is zo goed als uitgesloten omdat alle schoonmaakmiddelen, medicijnen of 
andere chemicaliën achter een goedgekeurd kinderslot worden bewaard. Deze liggen in een 
keukenkastje waar een kinderslot op zit en tevens is de keuken niet toegankelijk voor de kinderen 
omdat er een traphekje staat. Hierdoor wordt het risico op verbranding ook geminimaliseerd. 
Tijdens het koken mogen de kinderen alleen onder strikte begeleiding van ten minste één 
pedagogisch medewerker mee helpen koken, na toestemming van de ouder. De hulp tijdens het 
koken heeft alleen betrekking bij de koude ingrediënten en het kind zal niet in contact komen met 
de kookplaat of warme gerechten. De kinderen weten dat zij niet in de keuken mogen komen en dat 
als zij wat nodig hebben, het aan een pedagogisch medewerker zullen moeten vragen.  

Verdrinking 

Dit risico is nihil op Blink omdat wij niet zwemmen met de kinderen en tijdens uitstapjes de 
kinderen niet in de buurt van water mogen komen. Mocht het voorkomen dat door niet luisteren er 
toch een kind in het water valt, dan is elke pedagogisch medewerker in staat om op de juiste 
manier te handelen door de vergaarde kennis van de EHBO-cursus. 

Oversteken 

Om dit risico te beperken mogen de kinderen alleen onder toezicht oversteken van de stoep bij b 
Blink naar het schoolplein van de Polygoon. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is er altijd een 
pedagogisch medewerker aanwezig wanneer de kinderen oversteken. Tevens hebben wij de 
kinderen duidelijk gemaakt dat er tijdens het oversteken niet gerend en/of gespeeld mag worden. 
De kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt van het feit hoe er overgestoken dient te worden en 
weten zij wat zij niet mogen doen om dit risico te minimaliseren. 

Vervoer 

Wij gebruiken de benen en de auto als vervoersmiddel. De auto's die worden ingezet voor de 
uitstapjes zijn voorzien van een geldige APK keuring en een inzittende verzekering, en worden de 
medewerkers pas ingezet met de auto na het tonen van een geldig rijbewijs. Tevens zijn er 
voldoende zit verhogers aanwezig. Aantal zitplaatsen bepaalt het aantal zit verhogers in de auto 

3.2 Sociale veiligheid  
 
Grensoverschrijdend gedrag 

Om de kans op grensoverschrijdend gedrag te minimaliseren zijn alle pedagogisch medewerkers op 
de hoogte van het protocol wat hierbij hoort. Elke maand worden de pedagogisch medewerkers 
overhoord om de kennis te blijven waarborgen. Tevens wordt er bij elk nieuw ontwikkelingspunt 
vanuit de wetgeving ruimte hiervoor gemaakt tijdens de wekelijkse vergadering. 

Vermissing 

Om het risico op vermissing te verminderen dragen alle kinderen tijdens uitstapjes, vervoer 
van/naar school en tijdens het buitenspelen Blink hesjes. Tevens worden altijd alle kinderen geteld 
aan de hand van de daglijst en is er een protocol opgesteld zodat de pedagogisch medewerkers 
precies weten wat zij moeten doen mocht er sprake zijn van een vermissing. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Kindermishandeling  

De genomen maatregelen omtrent kindermishandeling is dat alle pedagogisch medewerkers in het 
bezit zijn van een certificaat wat aangeeft dat zij in staat zijn om signalen te herkennen en 
hiernaar te handelen. Deze cursus wordt ieder jaar opnieuw gedaan. Ook is er een protocol 
opgesteld waarvan de pedagogisch medewerkers op de hoogte zijn. 

Certificaat Meldcode (Algemeen werken met een Meldcode 2019) 

Certificaat algemeen implementeren van de meldcode 2019: 

Behaald Mei 2019: Amanda en Debbie 

Medio Oktober 2019: Jolanda (aandachtsfunctionaris). 

Alle stagiaires (BOL/BBL) zijn verplicht een presentatie te geven omtrent de Meldcode. Deze 
presentatie wordt gegeven tijdens een werkoverleg en zal onder begeleiding van de 
aandachtfunctionaris en de stagebegeleider worden gemaakt. Na afloop van deze presentie wordt 
er een toets afgenomen voor het gehele team. De uitslag van deze toets wordt door de 
beleidsmedewerker/coach meegenomen in beoordeling en planning gesprek. Tevens beoordeeld de 
beleidsmedewerker of de PM'er wel of niet voldoende op de hoogte is van de richtlijnen van de 
Meldcode. Mocht dit niet het geval zijn dan zal de beleidsmedewerker de PM'er een training 
aanbieden wat betreft de meldcode. Op deze wijze houden we de Meldcode up-to-date. 

Op 14 mei 2019 hebben Amanda en Debbie de bijeenkomst van Augeo Academy “wat zie jij” 
bijgewoond. Tijdens de bijeenkomst leer je meer over het signaleren van kindermishandeling, de 
verbeterde meldcode en hoe je kinderen kunt steunen. Leer punten waren: Signaleren; van 
kindermishandeling en hoe de wet meldcode help (gegeven door Marielle Dekker (directeur Augeo), 
Samenwerken; voor veilig opgroeien. Hoe werk je samen? En leer van elkaars verhaal (gegeven door 
Edith Geurt (inhoudsdeskundige Augeo). Steun; bieden aan kinderen. Wat maakt kinderen 
veerkrachtiger en hoe kan een kinderopvang of school bijdragen. (Gegeven door Danny Dijkhuisen 
(ervaringsdeskundige)) en Roely Drijfhout (inhoudsdeskundige Augeo) Na aanleiding van deze 
bijeenkomst is er een interne training gegeven aan de medewerkers. Deze training is gegeven door 
de Pedagogisch Beleidsmedewerker Coach. 

3.3 Gezondheid  
 
Meest voorkomende infecties zijn:  

- Gastro enteritis (bijvoorbeeld diarree) 
- Voedselinfectie of voedselvergiftiging  
- Huidinfectie (bijvoorbeeld krentenbaard)  
- Luchtweginfectie (bijvoorbeeld RS virus) 

 
Verspreiding via de lucht 

Om het risico op vaak voorkomende infecties tegen te gaan leren wij de kinderen een goede 
hygiëne aan. Wij verplichten de kinderen na hoesten, niezen of neussnuiten de handen te wassen. 
Om verspreiding en besmetting via de lucht te voorkomen staat bij aanwezigheid van kinderen ten 
allen tijden het ventilatiesysteem aan. Hierdoor wordt de lucht continu gefilterd.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Verspreiding via voedsel 

Al het voedsel wat bereid wordt op de groep wordt volgens de wet- en regelgeving van de HACCP 
gedaan. Alle pedagogisch medewerkers hebben hiervoor een cursus gevold en zijn in het bezit van 
een certificaat. Tevens moeten de kinderen hun handen wassen voordat zij aan tafel gaan en mogen 
zij niet aan elkaars eten zitten. Het voedsel wordt door de pedagogisch medewerkers of door de 
stagiaires bereid in de keuken. Is er 1 pedagogisch medewerker en 1 stagiaire op de groep dan zal 
het eten klaar gemaakt worden door de stagiaire. Zijn er 2 pedagogisch medewerkers en een 
stagiaire op de groep dan zal en kan het eten gemaakt worden of door de pedagogisch medewerker 
of door een stagiaire. Hierdoor is er ten allertijden zicht op de groep. 

Verspreiding via oppervlakte 

Om verspreiding via oppervlakte tegen te gaan wordt er elke dag grondig schoongemaakt. Alle eisen 
wat betreft de schoonmaak zijn terug te vinden op de schoonmaaklijsten. Er wordt gebruik gemaakt 
van een dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schoonmaaklijst. 

  



 

 

 

Verspreiding via vervoer van maaltijden 

Om verspreiding via vervoer van de maaltijden van vestiging Filmwijk naar de vestiging 
Noorderplassen (of visa versa) tegen te gaan is er een Thermo Future Box inclusief koelelement 
aanwezig. In deze Box is een overdrachtsformulier aanwezig. Deze wordt voor het vervoer ingevuld 
(tijdstip, temperatuur voeding) en bij het afleveren ingevuld (tijdstip, temperatuur voeding) 

Bezit HACCP-certificaat: 
Amanda, Debbie, Romy, Dilara, Sigourney, Melissa, Jolanda, Dayenne, Karst (stagiaire). 
Controle Ventilatiesysteem: Gasservice Flevoland B.V. 
Controle uitgevoerd op :21 Januari 2019 
Planning Controle: December 2020 
 
3.4 Locatie specifieke 
 
Voor de opvang op die locatie Filmwijk zijn de volgende locatie specifieke risico’s aan de orde: 
 

- Het spelen op de klimrekken op schoolplein 
Om dit risico te beperken mogen de kinderen alleen klimmen in de aanwezige 
klimtoestellen op het schoolplein. Er blijft echter altijd een risico doordat kinderen gaan 
klimmen. Om dit risico zo klein mogelijk te maken is er altijd een pedagogisch medewerker 
aanwezig op het schoolplein wanneer hier kinderen aan het spelen zijn. Tevens hebben wij 
de kinderen duidelijk gemaakt dat ze bij het spelen en het klimmen in de klimtoestellen 
voorzichtig dienen te zijn. De kinderen zijn hierdoor bewust gemaakt van het feit dat ze 
kunnen vallen en weten zij wat zij niet mogen doen om dit risico te minimaliseren. 
 

- Het bereiden van de maaltijden 
Dit risico wordt geminimaliseerd doordat de maaltijden op onze vestiging in Filmwijk 
worden gemaakt. Hierdoor hoeft de Pedagogisch Medewerker/ stagiaire de maaltijd niet te 
bereiden en alleen nog maar op te warmen. De maaltijden worden op de dag van nuttigen 
vervoerd van Filmwijk naar Noorderplassen door middel van een Thermo Future Box 
inclusief koelelement In deze Box is een overdrachtsformulier aanwezig. Deze wordt voor 
het vervoer ingevuld (tijdstip, temperatuur voeding) en bij het afleveren ingevuld (tijdstip, 
temperatuur voeding). De maaltijd wordt tot het moment van nuttigen (zelfde dag) in de 
koelkast bewaard. 
 

Het is een openbare buiten speel ruimte 

Het schoolplein is een openbare ruimte die niet volledig is afgesloten. Wanneer er                      
buiten gespeeld wordt zullen alle hekken die gesloten kunnen worden, gesloten blijven.  
De pedagogisch medewerker zal gaan staan op de plek waar het kinderen het schoolplein wel nog af 
kunnen zodat zij deze uitgang blokkeert. Ook hebben alle kinderen ten alle tijden hesjes aan zodat 
het overzichtelijk is welke kinderen er bij de BSO horen. 
  



 

 

 

4 Omgang met kleine risico's 
 

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.  

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 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. 
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 buitenschoolse 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.  

 

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risico-inventarisatie in 
de map op de groep. De afspraken worden regelmatig met de kinderen besproken en herhaald. 
Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, voorafgaand aan een eetmoment of in periodes 
dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn. 

 

5 Risico-inventarisatie 
 

5 .1 Risico-inventarisatie – Locatie blink- Filmwijk 
In de periode medio April en September 2019 hebben we de risico-inventarisatie veiligheid en 
gezondheid uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op onze locatie 
in kaart gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In risico-inventarisatie 
map zijn de uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende 
actieplan.  

Om het gehele team bij de risico monitor te kunnen betrekken hebben wij diverse pedagogisch 
medewerkers inlogcodes gegeven om tot de risico monitor aan te kunnen passen en tot zich te 
kunnen nemen. Zo is iedereen op de hoogte en kunnen aanpassingen direct worden verwerkt 
doordat het hele team geïnformeerd is.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

De volgende inloggegevens zijn versterkt: 

 

Tevens is er door Melissa Brandenburg en Sigourney Sandaal in april 2020 een training gevolgd in het 
werken met de risico monitor. Deze is met succes afgerond en beide pedagogisch medewerkers 
zullen een presentatie hierover aan het gehele team geven in mei 2020. 

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 beleid moet daarom worden 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, stagiaires, vrijwilligers, 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. 

 

 

Op onze locatie heeft dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende 
maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te voorkomen en wat te doen als 
we merken dat het toch gebeurt: 

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

• De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. 



 

 

• 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 grensoverschrijdend gedrag te voorkomen: 

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG-verklaring). 
• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind 

mishandelt. 
• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 

kind mishandelt. 
• Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen als kindermishandeling. 
• Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van 

kindermishandeling. 
 
Per 01-01-2019 heeft Blink BSO ook een aandachtfunctionaris; Jolanda. De aandachtfunctionaris 
heeft een centrale en adviserende rol in de stappen rond het signaleren en handelen bij vermoeden 
van huiselijk geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. De aandachtfunctionaris is deskundig 
in het signaleren, handelen en delen van zorg en op de hoogte van de werkwijze van de meldcode 
de afspraken binnen de organisatie. De aandachtfunctionaris heeft tevens contact met externe 
partijen als bijvoorbeeld Veilig Thuis. Bij afwezigheid van Jolanda vervangt Melissa haar rol. 
 
Certificaat Meldcode (Algemeen werken met een Meldcode 2020) 
Certificaat algemeen implementeren van de meldcode (herhaling) 2020: 
Behaald Januari 2020: Debbie 
Behaald Janurari 2020: Amanda 
Behaald Januari 2020: Jolanda (aandachtsfunctionaris). 
 
6.2 Vierogenprincipe 
n.v.t. 

6.3 Achterwachtregeling blink 
 

Een achterwacht is in twee situaties nodig: 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij wordt voldaan aan de BKR. In deze 
situatie moet een volwassene op oproep beschikbaar zijn en binnen 15 minuten op de 
locatie aanwezig zijn. Deze persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar. 

- Er is één pedagogisch medewerker op de locatie, waarbij niet aan de BKR wordt voldaan 
(drie-uursregeling). In deze situatie moet een tweede volwassene op de locatie aanwezig 
zijn. De afwijkende inzet mag op de dagen van de week verschillen, maar niet per week 
verschillen.  

  



 

 

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

• Debbie  - 0652031571 
• Amanda - 0631913360 
• Jolanda  - 0631913360  
• Romy  - 0631913360 (oproepkracht) 
• Donna- 0631913360 
• Ilse- 0631913360 
• Melissa  - 0631913360 
• Sigourney - 0631913360 
• Dilara  - 0631913360  
• Karst  - 0631913360 (stagiaire) 
• Sanny (vrijwilliger) – 0631913360 
• Natascha (vrijwilliger) – 0631913360 
• Dayenne  -0631913360 

 

Debbie en Amanda zullen, wanneer zij opgeroepen worden als achterwacht, binnen 15 minuten 
aanwezig zijn op blink. 

7 EHBO en BHV-regeling 
 

7.1 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. Op onze locatie hebben de volgende 
medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO: 

• Debbie behaald op 31-05-2019 
• Amanda behaald op 31-05-2019 
• Jolanda behaald op 31-05-2019 
• Romy behaald op 11-10-2019 
• Melissa behaald op 31-05-2019 
• Sigourney behaald op 11-10-2019 
• Dilara behaald op 11-10-2019 
• Karst (stagiaire) behaald op 18-10-2019 
• Natascha (Vrijwilliger) 02-10-2018 
• Dayenne behaald op 25-06-2019 

 

Hiernaast hebben de volgende medewerkers een onlinecursus gedaan en bezitten ook over een 
certificaat kinder -EHBO:   

• Debbie behaald op 31-03-2020 
• Amanda behaald op 27-03-2020 
• Jolanda behaald op 10-04-2020 
• Melissa behaald op 09-04-2020 
• Sigourney behaald op 08-04-2020 
• Dilara behaald op 31-03-2020 
• Karst (stagiaire) behaald op 08-04-2020 
• Dayenne behaald op 31-03-2020 

 

 

 



 

 

Planning voor 2020: medio mei 2020 

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren op 
elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor 
kinder-EHBO. 

De certificaten zijn behaald bij Postma EHBO-opleidingen en genoemd ‘Eerste hulp een baby’s en 
kinderen’ uitgegeven door het Rode Kruis. Doordat alle pedagogisch medewerkers in het bezit zijn 
van dit certificaat, is er ten alle tijden iemand aanwezig met EHBO-certificaat. 

  



 

 

 
7.3 BHV  
Op dit moment is helaas op onze locatie nog niet iedereen in het bezit van geldig en geregistreerd 
certificaat voor BHV. Om ervoor te zorgen dat er wel ten alle tijden voldoende medewerkers met 
een geldig en geregistreerd certificaat voor BHV zijn, zullen de volgende medewerkers in 2020 hun 
certificaat gaan behalen: 

• Dayenna en Amanda 

De overige medewerkers hebben reeds een geldig en geregistreerd certificaat voor BHV in bezit: 

• Debbie behaald op 23 oktober 2019 
• Amanda behaald op 23 oktober 2019 
• Jolanda behaald op 23 oktober  
• Romy behaald op 23 oktober 2019 
• Melissa behaald op 30 oktober 2019 
• Karst (stagiaire) behaald op 30 oktober 2019 
• Sigourney behaald op 30 oktober 2019 
• Dilara behaald op 30 oktober 2019 

 

Planning voor 2020: Medio September 2020 

De certificaten zijn behaald en worden behaald bij het volgende instituut: 

• Paru BHV Opleidingen 
 

Controle Brandbeveiliging: RH Brandbeveiliging 

Controle uitgevoerd op: 24 september 2019  

Planning controle op: oktober 2020 

Brandoefening :18 maart 2020 

8 Beleidscyclus 
 

8.1 Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid 
  
Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg 
bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een QuickScan gaan uitvoeren en gedurende 
welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo is het hele team betrokken bij de 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. 

Tevens staat de beleidscyclus verwerkt in de planning van het Personeelssysteem. Hierdoor is het 
voor alle medewerkers inzichtelijk wanneer er een actie opgepakt en uitgevoerd dient te worden. 

  



 

 

 
8.2 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 te nemen maatregelen wordt verwezen naar de risico-inventarisatie map op de groep. 

De belangrijkste actiepunten zijn: 

- Afschermen en creëren van een gang, zodat kinderen een plek hebben waar ze rustig hun 
schoenen en jas uit kunnen trekken. 
- Beter coderen van voedsel 
 
8.2.1 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 elke week 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 

9 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 opleiding en instructies. Zodanig dat deze 
persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.  

Het werkoverleg vindt via de digitale weg plaats. Deze worden 2 keer per week gehouden in " 
Teams". De frequentie van het werkoverleg is verhoogd van 1x per week naar 2 x per week, hierdoor 
is de betrokkenheid van alle medewerkers verhoogd. Tevens zijn in Teams omgeving alle 
documenten die voor de PM'er belangrijk zijn om hun functie goed uit te voeren beschikbaar. Alle 
privacygevoelige informatie (personeel, facturen en kind dossier) zijn niet beschikbaar in teams. 
Deze info is alleen maar opvraagbaar bij de directie en bij opvragen moet de info ook verklaarbaar 
zijn. Tijdens vergaderingen 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. 

Tijdens het intakegesprek berichten we ouders over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie ten aanzien van veiligheid en 
gezondheid. Daarnaast worden ouders via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie op 
de hoogte gehouden van lopende activiteiten. 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. 

 

  



 

 

 

10 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. In geval van een klacht wordt ouders vanuit de 
rijksoverheid het volgende stappenplan geboden: 

Stap 1: Klacht indienen bij blink 
U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Deze kunt u mailen 
naar info@blink-bso.nl 

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang 
Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de organisatie niet binnen 6 
weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? Dan kunt u contact opnemen met het 
Klachtenloket Kinderopvang. Deze is onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het 
loket krijgt u advies en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de 
kinderopvangorganisatie. Deze dienst is gratis.  

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang 
Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie 
Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding (klachtengeld). Om dit te kunnen doen, 
moet u eerst de interne klachtenprocedure van Blink doorlopen. 

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 
ouders contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in het uiterste geval met de 
Geschillencommissie Kinderopvang. Meer informatie hierover kan de ouder vinden op de website 
van de Geschillencommissie Kinderopvang 
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Begeleiden en opvang van kinderen vanaf 4 – 12 jaar. Buitenschoolse opvang vanaf 07.00 – 8.30 uur, 
tussen de middag en vanaf 15.00 tot 19.00 uur. Tijdens vakanties van 07.00 tot 19.00 uur.  

De RI&E is getoetst door een kerndeskundig. Het toetsingsverslag is bijgesloten in deze 
rapportage. De opmerkingen in de toetsing zijn opgenomen in de rapportage, deze dienen 
aandachtig bekeken te worden en daar waar nodig dienen er maatregelen genomen te 
worden.  

 

 

  



 

 

 

 

Inleiding 
Beschrijving van het bedrijf  

Bedrijfsruimten Overige informatie Personeel  

4 6 6 6 7  

Inleiding  

Werken kan risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn met zich meebrengen. 
Wanneer deze risico's onvoldoende beheerst worden, kunnen deze leiden tot ziekteverzuim, 
ongevallen en verstoring van het bedrijfsproces. Het is in ieders belang deze werkgebonden risico's zo 
klein mogelijk te houden. Het verbeteren van de arbeidsomstandigheden heeft bovendien een gunstig 
effect op de bedrijfsresultaten. In dit streven naar goede arbeidsomstandigheden hebben zowel 
werkgever als de werknemers een duidelijke rol.  

Volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) moet een bedrijf zicht hebben op de risico's 
waaraan werknemers worden blootgesteld tijdens hun werk en moet deze op grond daarvan een plan 
maken om deze risico's zo mogelijk te verminderen. De wet noemt dit een "risico-inventarisatie en -
evaluatie" (RI&E). Deze risico-inventarisatie en -evaluatie is een goed startpunt om planmatig te gaan 
werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden.  

Van Houten en Partners heeft in de persoon van mevrouw M.P. van Iperen-van Leeuwen uw bedrijf 
bezocht in het kader van de uitvoering van de risico-inventarisatie en -evaluatie. Tijdens het bezoek 
zijn de volgende werkplekken geïnventariseerd:  

Groepsruimte, keuken, toiletten.  

In dit rapport vindt u de resultaten van het door ons aan de hand van de Inspectie Methode 
Arbeidsomstandigheden (IMA) uitgevoerde onderzoek. De opnamelijst is gearchiveerd ten kantore van 
Van Houten & partners en indien noodzakelijk opvraagbaar. Naast een beoordeling over de wijze 
waarop uw bedrijf de zorg rondom arbeidsomstandigheden heeft georganiseerd, heeft ook een 
beoordeling van de daadwerkelijk aanwezige risico's op de werkvloer plaatsgevonden. De volgende 
aandachtspunten zijn hierbij aan bod gekomen:  

• Arbo- en verzuimbeleid •		
• Algemene voorzieningen •		
• Veiligheid •		
• Welzijn •		
• Verlichting en uitzicht 	
• Klimaat 	

Geluid 
Meubilair Lichamelijke belasting Werkplekinrichting  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

De uit deze inventarisatie voortgekomen aandachtspunten zijn vervolgens geëvalueerd. Deze evaluatie 
geeft aan hoe belangrijk de knelpunten zijn en hoe hoog de prioriteit is om deze op te lossen. Dit is 
aangegeven door risico’s in een klasse in te delen. De meest gangbare termijn voor het beheersen 
van de risico ́s is:  

prioriteit  tijdstip waarbinnen gereed  

W: wettelijk verplicht  
 

3 maanden  
Klasse 1: belangrijk risico, actie noodzakelijk  6 maanden  

Klasse 2: mogelijk risico, actie wenselijk  

 

12 maanden  

 

Klasse 3: risico wellicht aanvaardbaar, actie overwegen.  18 maanden  
 

 

De gesignaleerde risico's zijn in een schema weergegeven dat als Plan van Aanpak kan dienen. Voor 
het complementeren van het Plan van Aanpak is het noodzakelijk dat, in overleg met de betrokken 
medewerkers, de verantwoordelijke voor de uitvoering en de data waarop de beheersmaatregelen 
gerealiseerd moeten zijn vastgelegd worden.  

Een aanpassing/ opwaardering van de RI&E dient in de volgende gevallen plaats te vinden: 
als er sprake is van gewijzigde werkmethoden of wijzigingen op grond van technische en /of 
wetenschappelijke inzichten, als er sprake is van investeringen die van invloed zijn op de werkwijze 
en/ of wijzigingen in de werksituatie, een RI&E dient verder periodiek te worden opgewaardeerd. 
Vaak wordt hierbij een termijn gehanteerd van 3 jaar.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Beschrijving van het bedrijf  

Aard van het bedrijf: Kinderopvang – BSO 
 

Bedrijfsruimten  

Bedrijfsruimte     Status  

Groepsruimte (1x)   OK 
Toiletten (gebruik basisschool)   OK 

Buitenruimte/schoolplein gebruik van de basisschool.  

Overige informatie  

Blink BSO is een nevenvestiging van de hoofdvestiging David Nivenweg 1 Almere. Deze Risico-
inventarisatie en -evaluatie heeft geen betrekking op de hoofdvestiging  

 

  



 

 

Personeel  

Leeftijd  Mannen  Vrouwen  
15-18 jaar    

19-50 jaar   11 

>51 jaar  
 

1  
 

Gem. dienstjaren  Mannen  Vrouwen  
korter dan 1 jaar  1  3 

1-5 jaar   6 

6-10 jaar    

langer dan 10 jaar    

Functies binnen bedrijf  Mannen  Vrouwen  

Directie/leidinggevende   2 

Pedagogisch medewerker   6 

BBL (omscholing) BOL  

1 BBL  

 

1 BBL 1 BOL  

 

Er heeft geen bezoek van de Inspectie SZW plaatsgevonden, wel door Inspectie van GGD m.b.t. de 
vergunning.  

  

Deze vestiging zal gestart worden zodra de vergunning (LRK Nummer) is verleend 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

 

Risico- inventarisatie map 
- Arbo 
- Brandveiligheid 
- Sociale Veiligheid 
- Veilig en gezond gebouw en omgeving 
- Veilig ontdekken 
- Verzorgen 
- Hygiënecode  

 

Arbo 
Resultaat quickscan beleid Arbo algemeen 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:38 door Debbie Peeterse 
 
BELEID ARBO ALGEMEEN 
Het doel "De inzet van de bedrijfsarts draagt bij aan preventie van gezondheidsklachten." wordt 
bereikt door: 
De medewerkers zijn op de hoogte van de Arboarts. Onze rechten en plichten hangen op de toilet 
van de medewerkers. Er is een basiscontract afgesloten met de bedrijfsarts. Deze voldoet aan de 
wettelijke eisen. Er is geen bedrijfsarts gekozen in overleg met de OR. Dit omdat de organisatie 
hiervoor te klein is. De kwaliteit en de dienstverlening van de bedrijfsarts is vast gelegd in het 
basiscontract. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
Het doel "Er is voldoende deskundigheid binnen de organisatie op het gebied van veilig en 
gezond werken" wordt bereikt door: 
Een preventiemedewerker is niet aangesteld in dien verstande dat er niet meer dan 25 
medewerkers(ster) in dienst zijn. Als er een preventiemedewerker wordt aangesteld zullen deze de 
volgende taken vervullen: - Het ondersteunen van de werkgever om optimale 
arbeidsomstandigheden te realiseren. Dit gebeurt via de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). 
De preventiemedewerker ondersteunt met het opstellen van een overzicht van alle risico’s over de 
veiligheid, gezondheid en het welzijn binnen het bedrijf. Dit resulteert in de RI&E. De werkgever 
krijgt door de RI&E snel inzicht in waar verbeteringen nodig of gewenst zijn. De 
preventiemedewerker werkt ook mee aan het plan van aanpak. - Het adviseren en nauw 
samenwerken met de arbodeskundigen en de ondernemingsraad (OR) of 
personeelsvertegenwoordiging over de te nemen maatregelen voor een goed 
arbeidsomstandighedenbeleid. De preventiemedewerker moet adviseren aan en samen werken met 
de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners. In het basiscontract is vastgelegd dat de bedrijfsarts 
tijd moet reserveren voor overleg met de preventiemedewerker. - Het (mede) uitvoeren van arbo-
maatregelen. Het is gebruikelijk dat de preventiemedewerker afkomstig is van de werkvloer, zodat 
hij er dagelijks te vinden is. Met zijn ervaring op de werkvloer levert de preventiemedewerker een 
actieve bijdrage om de kans op gezondheidsklachten en ongevallen op het werk tot een minimum te 
beperken. Praktische voorbeelden van beoogde risico’s zijn bijvoorbeeld blijvende gehoorschade, 
risico’s door het werken met gevaarlijke stoffen of het krijgen van (blijvende) rugklachten door 
tillen. Ook vervult de preventiemedewerker een brugfunctie tussen de werkgever en werknemers en 
let hij er op dat er aandacht wordt besteed aan de – in de RI&E beschreven – risico’s. De 
preventiemedewerker assisteert bijvoorbeeld de werkgever met heldere voorlichting over duidelijke 
werkinstructies, het correct gebruik van beschermingsmiddelen en handige tools bij langdurig 
beeldschermgebruik. Op dit moment worden de bovenstaande taken van de Preventiemedewerker 
uitgevoerd door de Manager en worden besproken en aangeboden door middel van de wekelijkse 
werkoverleg. Alle gegevens van de Arboarts staan inzichtelijk op de WC vermeld. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Medewerkers hebben toegang tot deskundigheid op gebied van veiligheid en 
gezondheid" wordt bereikt door: 
De medewerkers hebben toegang tot deskundigheid op gebeid van veiligheid en gezondheid. 
Medewerkers weten dat er voor advies contact kan worden opgenomen bij de bedrijfsarts. 
������Medewerkers weten dat er met vragen terecht kunnen bij de Manager. Deze heeft de taken 



 

 

van de Preventiemedewerker op zich genomen. Medewerkers zijn op de hoogte dat ze terecht 
kunnen bij deskundigen ( bedrijfsmaatschappelijk, vertrouwenspersoon, ergonoom). 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Flexkrachten (inleen-,oproepkrachten) kunnen gezond en veilig werken" wordt 
bereikt door: 
De flexkrachten worden maandelijks op de hoogte gehouden. Of er veranderingen hebben plaatst 
gevonden. Ze kunnen ook ten alle tijden bij de protocollen. De PED en de protocollen staan altijd 
vermeld op de Site van Blink. Hierdoor zijn de flexkrachten ten aller tijden up to date. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Stagiair(e)s kunnen gezond en veilig hun werkzaamheden (stage) uitvoeren" wordt 
bereikt door: 
Stagiaires worden getraind en geschoold als het vaste personeel. Stagiaires staan ook altijd 
boventallig. En kunnen naar behoefte extra trainingen volgen. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Medewerkers (en stagiar(e)s) jonger dan 18 jaar kunnen gezond en veilig hun 
werkzaamheden uitvoeren" wordt bereikt door: 
De stagiaires onder de 18 mogen ook nooit alleen kinderen halen. En kunnen naar behoefte extra 
trainingen volgen. De PED en de protocollen staan altijd vermeld op de Site van Blink. Hierdoor zijn 
de stagiaires onder de 18 ten aller tijden up to date. Stagiaires onder de 18 jaar volgen alleen de 
aantal stage uren en stage tijden zoals deze staan aangegeven op de POK. De POK wordt door de 
opleiding/school afgegeven aan blink-bso. En wordt door alle partijen voor akkoord ondertekend : 
stagebegeleider blink, stagiaire en begeleider school. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht , Checks verplicht 
Het doel "Nieuwe medewerkers, anderstaligen en vrijwilligers kunnen gezond en veilig hun 
werkzaamheden uitvoeren." wordt bereikt door: 
De nieuwe medewerkers, anderstaligen en vrijwilligers. Worden door de vaste medewerkers goed 
geschoold en getraind. De PED en de protocollen staan altijd vermeld op de Site van Blink. Hierdoor 
zijn de nieuwe medewerkers ten aller tijden up to date. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Zwangere medewerkers kunnen op een gezonde en veilige manier hun werk blijven 
doen" wordt bereikt door: 
De zwangere medewerkers worden zoveel mogelijk zittend in gezet. Conform hun eigen behoefte en 
wat er op dat moment tijdens de zwangerschap lichamelijk aankunnen. Dit wordt bepaald door de 
des betreffende verloskundige waar de zwanger medewerkers op dat moment onder behandeling is. 
En indien nodig na overleg met de bedrijfsarts. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Vrouwen die borstvoeding geven of kolven kunnen dat in rust en met privacy doen" 
wordt bereikt door: 
Wij geven de mogelijkheid om te kunnen kolven als de kinderen nog niet aanwezig zijn op de groep. 
De medeweker mag dan kiezen waar zij kan kolven. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Bij een reeel gezondheidsrisico voor medewerkers wordt een PAGO (of PMO) 
aangeboden" wordt bereikt door: 
PAGO/PMO. Het aanbieden van een Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek (PAGO) aan uw 
werknemers is een wettelijke verplichting. Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid 
van werknemers beoordeelt, op die aspecten waarin zij risico's lopen in het werk. Medewerkers 
kunnen contact opnemen met de Arbodienst mbt het laten uitvoeren van Periodiek 
ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Het verbeterplan op het gebied van Arbo Algemeen wordt actueel gehouden." wordt 
bereikt door: 
De beleidsmedewerker/coach en manager wonen alle bijenkomsten van IKK en branchorganisatie 
kinderopvang bij. Mocht er hierin nieuwe relevante nieuws uitkomen. Word dit door gevoerd in het 
beleidsplan en gecommuniceerd naar het Team. Communicatie loopt via de 
beleidsmedewerker/coach en is meegenomen in de jaarlijkse planning en beoordeling cyclus. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
 

  



 

 

 
 
Resultaat quickscan beleid Werkdruk 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:03 door Amanda Revers 
 
BELEID WERKDRUK 
Het doel "Het is inzichtelijk welke factoren in het werk (ervaren) werkdruk veroorzaken." 
wordt bereikt door: 
Tijdens het werkoverleg krijgt de medewerker de ruimte om aan te kunnen geven waar het 
werkoverleg op dat moment ligt. Dit wordt met het team besproken en gezamenlijk naar een 
oplossing gezocht. Hierdoor wordt er direct een overzicht verkregen waar de werkdruk ligt en wat 
de werkdruk veroorzaakt. De werkdruk bij de medewerker zou kunnen liggen in de volgende 
factoren: Mentorschap, Observaties t.b.v. het mentorschap, administratieve last; hoeveelheid werk, 
werktijden; contacten met leidinggevende, collega's, externen, ingrijpende gebeurtenissen zoals 
ongevallen, agressie en ongewenst gedrag. Deze werkdruk mogen minimaal per jaar plaatsvinden. 
Risicoclassificatie: 2, Checks verplicht 
Het doel "De randvoorwaarden om een gezonde werkdruk te realiseren zijn aanwezig." wordt 
bereikt door: 
Blink houdt zich aan de regels van de Arbowet. Er staan altijd genoeg medewerkers op de groep. Er 
wordt niet langer gewerkt dan toegestaan. Indien een medewerker ziek is of niet in staat is om te 
werken zal binnen het team naar vervanging worden gezocht. Rooster wordt in overleg met de 
medewerkers gemaakt. Hierdoor zijn de medewerkers in staat een gezonde werkdruk te realiseren 
in hun werk. 
Risicoclassificatie: 3, Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers krijgen voorlichting over te hoge werkdruk en de maatregelen 
daartegen." wordt bereikt door: 
Deze monitoren we elke week tijdens de vergaderingen. 
Risicoclassificatie: 3 
Het doel "Het verbeterplan op het gebied van Werkdruk wordt actueel gehouden" wordt bereikt 
door: 
Elke week is er een vergadering waarin dit onderwerp actueel gehouden wordt. 
Risicoclassificatie: 3 
 

Resultaat quickscan beleid Ongewenst gedrag (intern) 
Uitgevoerd op 08-04-2019 10:58 door Debbie Peeterse 
 
BELEID ONGEWENST GEDRAG (INTERN) 
Het doel "Het is inzichtelijk of er sprake is van ongewenste omgangsvormen binnen de 
organisatie." wordt bereikt door: 
Indien er spraken is van ongewenst gedrag kan de medewerker in gesprek gaan met de 
vertrouwenspersoon. Nadat het gesprek heeft plaatsgevonden met de vertrouwenspersoon zal deze 
tevens in gesprek gaan met de Manager. Gezamenlijk zal het probleem worden vastgesteld en naar 
de oplossing worden gewerkt. Als dit beide is opgesteld wordt het besproken in het team tijdens de 
wekelijkse teamvergadering. Relevante factoren die zouden kunnen plaats vinden: verhouding 
man/vrouw, agressie door externen. De pedagogisch medewerker die tijdens de VSO of BSO-
moment op de groep staat zou tijdens de overdracht van het kind een risico kunnen lopen van 
ongewenste omgangsvormen. 
Risicoclassificatie: 2 , Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers en leidinggevenden vertonen gewenst gedrag jegens elkaar" wordt 
bereikt door: 
Hoe zorgen wij ervoor dat medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en leidinggevende gewenst gedrag 
tegenover elkaar blijven tonen. Gewenst en ongewenst gedrag is vast gelegd in onze 
medewerkershandboek. Deze ontvangen alle medewerkers bij in dienst treding van blink-bso. Deze 
wordt digitaal verstrekt. Indien er spraken is van ongewenst gedrag zal de leidinggevende de 
medewerkster hierop aanspreken en tevens zal er een gespreksverslag worden opgesteld. Dit 
gesprek verslag zal digitaal worden verzonden naar de medewerker. Hierin is verwerkt dat er 
spraken is van ongewenst gedrag (deze wordt uitgebreid beschreven). De actie en de gevolgen van 
het ongewenst gedrag. Leiding gevende hebben een Meldcode training: implementeren van een 
Meldcode 2019. 



 

 

Risicoclassificatie: 1, Checks verplicht 
Het doel "Nadelige gevolgen van ongewenst gedrag tussen medewerkers/leidinggevenden 
worden beperkt" wordt bereikt door: 
De nadelige gevolgen van ongewenst gedrag tussen medewerkers en leidinggevende worden beperkt 
dwv team bilding activiteiten en team uitjes. Planningsgespreken, voortgangsgesprekken en alle 
andere relevante gesprekken worden ten allertijden gevoerd met de medewerker, pedagogisch 
beleidsmedewerker/coach en de leidinggevende. 
Risicoclassificatie: 1 , Checks verplicht 
 

Resultaat quickscan beleid BHV 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:06 door Debbie Peeterse 
 
BELEID BHV 
Het doel "De BHV-organisatie is afgestemd op de maatgevende factoren en scenario's" wordt 
bereikt door: 
De BHV-cursus is gefocust op de kinderopvang. Tijdens het ontruimen is er extra aandacht besteed 
aan het zoeken van kinderen. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "BHV-ers kunnen hun taak goed uitvoeren doordat zij goed opgeleid en geoefend zijn" 
wordt bereikt door: 
Alle medewerkers zijn in bezit van een BHV-certificaat en de cursus wordt jaarlijks herhaald. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "BHV-ers beschikken over een goede uitrusting om hun taken uit te kunnen voeren" 
wordt bereikt door: 
Er is op de locatie een BHV-tas en een EHBO-koffer aanwezig. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Medewerkers, cliënten en bezoekers weten wat ze moeten doen bij een calamiteit" 
wordt bereikt door: 
Er hangt een ontruimingsplan op de muur en er worden jaarlijks minimaal twee bandoefeningen 
gedaan. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "De BHV-organisatie wordt geborgd." wordt bereikt door: 
Jaarlijks worden de BHV-cursussen bij dezelfde organisatie gevolgd, die bevoegd zijn om de BHV-
cursussen te mogen geven. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht 
Het doel "Bij een calamiteit is het gebouw snel te ontruimen" wordt bereikt door: 
Via de voordeur is het gebouw snel te ontruimen. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
 

Resultaat quickscan beleid Veiligheid van het Pand 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:25 door Debbie Peeterse 
 
BELEID VEILIGHEID VAN HET PAND 
Het doel "Het gebouw is veilig." wordt bereikt door: 
Het gebouw voldoet aan de eisen van de GGD. 
Risicoclassificatie: 2, Checks verplicht 
Het doel "De elektriciteitsvoorziening is veilig en wordt op een veilige manier gebruikt" wordt 
bereikt door: 
De elektriciteitsvoorzieningen zitten in de meterkast. De stopcontacten zijn voorzien van 
kinderveiligheid. Alle snoeren zijn weggewerkt. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
  



 

 

Resultaat quickscan beleid Werkplek 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:28 door Debbie Peeterse 
 
BELEID WERKPLEK 
Het doel "Er is een gezond binnenklimaat" wordt bereikt door: 
Jaarlijks worden de afzuigsystemen doodgespoten. Er is ook een CO2 meter aanwezig, waar de 
medewerkers regelmatig op kijken. 
Risicoclassificatie: 1, Checks verplicht 
 

Resultaat quickscan beleid Flexwerken en thuiswerken 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:31 door Amanda Revers 
 
BELEID FLEXWERKEN EN THUISWERKEN 
Het doel "Het is inzichtelijk welke risico's flexwerken en thuiswerken met zich mee brengen, 
zodat- indien nodig- preventieve maatregelen genomen kunnen worden" wordt bereikt door: 
Wordt inzichtelijk gehouden tijdens de wekelijkse vergadering en in ons Personeelssysteem. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
Het doel "De inrichting van de thuiswerkplek draag bij aan een gezonde werkhouding" wordt 
bereikt door: 
Er staan passende bureaus en stoelen op de juiste hoogtes. 
Risicoclassificatie: 1, Checks verplicht 
Het doel "Thuis- of telewerken kan op een gezonde manier worden uitgevoerd" wordt bereikt 
door: 
Ja want we houden ons aan de regels van de Arbowet. 
Risicoclassificatie: 1, Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers kunnen hun werkzaamheden thuis of op een flexplek op een gezonde 
manier uitvoeren, doordat zij voorlichting hebben gehad en elkaar aanspreken" wordt bereikt 
door: 
Dit wordt besproken in onze wekelijkse vergadering. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
 

Resultaat quickscan beleid Geluid 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:28 door Debbie Peeterse 
 
BELEID GELUID 
Het doel "Schadelijk geluid wordt voorkomen" wordt bereikt door: 
De muziek wordt op de juiste hardheid aangezet. Zodra de muziek te hard is wordt deze weer 
zachter gezet. Ook het geluid van de TV zal zacht staan zodat de geluiden niet storend zijn. 
Risicoclassificatie: 2, Checks verplicht 
Het doel "Hinderlijk geluid wordt geminimaliseerd" wordt bereikt door: 
Zodra er drukte is op de groep zal de muziek uit worden gezet zodat het niet storend is. Ook 
houden de medewerkers overzicht over de drukte en de hinderlijke geluiden en zorgen ervoor dat 
dit wordt gehandhaafd 
Risicoclassificatie: 2 
 

Resultaat quickscan beleid Gevaarlijke stoffen 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:23 door Amanda Revers 
 
BELEID GEVAARLIJKE STOFFEN 
Het doel "Het is inzichtelijk welke gevaarlijke stoffen er aanwezig zijn" wordt bereikt door: 
Alle gevaarlijke stoffen staan achter gesloten deuren met kinderslot. 
Risicoclassificatie: 2 
Het doel "Het werken met gevaarlijke stoffen gebeurt veilig." wordt bereikt door: 
Gevaarlijke stoffen staan veilig met kinderslot opgeborgen. Medewerkers worden indien nodig 
ingelicht over het gebruik van gevaarlijke stoffen en gebruiken deze stoffen met juiste 
bescherming. In het bijzijn van kinderen worden geen gevaarlijke stoffen gebruikt. 
Schoonmaakwerkzaamheden gebeurt niet in het bijzijn van kinderen. 



 

 

Risicoclassificatie: 2, Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers en leidinggevenden vertonen veilig gedrag omtrent gevaarlijke stoffen" 
wordt bereikt door: 
Gevaarlijke stoffen worden alleen gebruikt als er geen kinderen in de ruimte zijn. Medewerkers 
gebruiken gevaarlijke stoffen met juiste bescherming. 
Risicoclassificatie: 2, Checks verplicht 
 

Resultaat quickscan beleid Arbeidsmiddelen 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:35 door Debbie Peeterse 
 
BELEID ARBEIDSMIDDELEN 
Het doel "De arbeidsmiddelen zijn veilig" wordt bereikt door: 
Ja voldoet aan de eisen 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
Het doel "De arbeidsmiddelen worden goed onderhouden" wordt bereikt door: 
Ja als er iets stuk is wordt het vervangen en wat ervan mogelijk is gerepareerd. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht, Checks verplicht 
Het doel "Er kan veilig met de arbeidsmiddelen worden gewerkt" wordt bereikt door: 
De medewerkers worden getraind en geschoold om veilig te kunnen werken met de 
arbeidsmiddelen. 
Risicoclassificatie: 3, Checks verplicht 
Het doel "Machines en apparaten worden veilig gebruikt door werknemers" wordt bereikt door: 
De medewerkers worden getraind in het veilig omgaan met machines en apparaten. 
Risicoclassificatie: 3, Checks verplicht 
 
Resultaat quickscan beleid Vervoer 
Uitgevoerd op 08-04-2019 11:24 door Debbie Peterse 
 
BELEID VERVOER 
Het doel "Vervoersactiviteiten (werk-werkverkeer) worden veilig uitgevoerd" wordt bereikt 
door: 
De auto's zijn voorzien van een inzittende verzekering en de medewerkers die het vervoer betreden 
zijn voorzien van een rijbewijs B. Ook houden de medewerker zich aan alle verkeersregels om de 
ritten zo veilig mogelijk te laten verlopen. 
Risicoclassificatie: 3 
 
  



 

 

 
Resultaat quickscan beleid Ongewenst gedrag (extern) 
Uitgevoerd op 25-02-2020 09:42 door Debbie Peeterse 
 
BELEID ONGEWENST GEDRAG (EXTERN) 
Het doel "Het is inzichtelijk welke factoren in het werk het risico op ongewenst gedrag (extern) 
verhogen" wordt bereikt door: 
Om ongewenst gedrag extern tegen te gaan. Hebben wij onze jaarlijkse tevredenheidsonderzoek 
onder de ouders. De uitslag van dit onderzoek wordt door middel van de eerst komende nieuwsbrief 
gecommuniceerd met de ouders. Tevens staat de uitkomst vermeld op de site. De ouders mogen 
deze tevredenheidsonderzoek anoniem invullen en hebben tevens de ruimte en de gelegenheid om 
hun eigen op en/of aanmerkingen kenbaar te maken. Tevens wordt de uitkomst tijdens de 
wekelijkse vergadering besproken met de medewerkers. Tevens is blink aangesloten bij de 
geschillencommissie. 
Risicoclassificatie: 3 , Checks verplicht 
Het doel "De randvoorwaarden om ongewenst gedrag (extern) te minimaliseren zijn aanwezig" 
wordt bereikt door: 
Bij blink Almere doen wij ons uiterste best om zowel de ouders/verzorgers als de kinderen goed 
naar hun zin te maken en te hebben. Een heldere en duidelijke klachtenregistratie helpt u als 
ouder/verzorger en ons als blink Almere. Ook vereist de Wet Kinderopvang een zorgvuldige omgang 
met klachten. Daar voldoen wij dus graag aan. Dagelijks zorgen wij voor de kinderen op onze 
buitenschoolse opvang. Meestal tot grote tevredenheid van de kinderen en de ouders/verzorgers. 
Maar het kan wel eens gebeuren dat u als klant niet hellemaal tevreden bent. Zolang de 
medewerkers van blink Almere dit in goed overleg met deze ouder/verzorger kunnen oplossen, is er 
geen sprake van een klacht. Het wordt een klacht als het probleem niet tot tevredenheid van zowel 
de medewerker van blink Almere als de ouder/verzorger is besproken of opgelost. Hoe we kunnen 
dat probleem oplossen? De klant bespreekt de klacht met de betrokken medewerker van blink 
Almere. Meestal zal de medewerker van blink Almere de klacht samen met de klant in overleg 
kunnen oplossen. Als dit niet tot tevredenheid van de klant gebeurt, kan deze besluiten de klacht 
met de manager te bespreken. De medewerker van blink Almere zal deze mogelijkheid bij de klant 
aangeven. De manager probeert met de klant tot een oplossing van de klacht te komen die beide 
partijen tevreden kan stellen. Mocht de klant de klacht toch niet naar tevredenheid afgehandeld 
vinden, kan deze besluiten om naar de Geschillencommissie Kinderopvang te gaan waarbij blink 
buitenschoolse opvang is aangesloten. Dit moet binnen twaalf maanden na de datum waarop de 
klant de klacht bij blink Almere heeft ingediend Als de Geschillencommissie Kinderopvang de klacht 
in behandeling neem en een uitspraak doet, betekent dit dat blink buitenschoolse opvang zich 
conformeert aan deze uitspraak en deze uitvoert. In bijlage-1-geschilartikel-kinderopang-en-
peuterspeelzalen-2016 vindt u het geschilartikel van de Geschillencommissie Kinderopvang Afspraak 
maken (06) 31913360 of via info@blink-bso.nl Op het moment dat de klacht bij de medewerker van 
blink Almere komt, vult deze op een klachtenformulier de klacht in. De behandelaar van de klacht 
gaat in gesprek met u. Doel van het gesprek is de klacht naar tevredenheid op te lossen en de 
klacht en de aard van de klacht zorgvuldig te onderzoeken. Dit gesprek vindt binnen 2 werkdagen 
plaats. Tijdens het gesprek wordt gekeken of de klacht kan worden afgehandeld. Mocht de klacht 
niet opgelost kunnen worden,wordt er gekeken welke preventieve maatregelen er genomen kunnen 
worden om een dergelijke klacht in de toekomst te voorkomen. De behandelaar van de klacht 
bevestigt schriftelijk wat er besproken is tijdens het gesprek. In de brief staat ook welke 
(preventieve) maatregelen er (eventueel) genomen worden of al zijn genomen. Mocht er tijdens het 
gesprek nog geen concrete oplossing voor de klacht zijn, dan geeft de behandelaar het volgende 
weer: Korte weergave van het gesprek; Dat de behandelaar zich inzet om te bepalen welke acties 
genomen kunnen worden om de klacht op te lossen; De termijn waarop de behandelaar een 
terugkoppeling aan u geeft. De behandelaar geeft na het verstrijken van de termijn (of zo vroeg 
mogelijk) aan welke (preventieve) maatregelen er genomen zijn/worden om de klacht op te lossen, 
en de termijn waarop dit gebeurt. Indien dit mondeling gebeurt dan wordt dit schriftelijk bevestigd. 
Indien de behandelaar de klacht als niet gegrond beoordeelt geeft hij zowel in de mondelinge als 
schriftelijke terugkoppeling de redenen aan waarom de klacht niet gegrond is.Een kopie van de 
brief wordt verzonden naar de directie ten behoeve van registratie. De klachten coördinator 
(locatie manager) maakt jaarlijks een inventarisatie van de klachten, aan de hand waarvan 
eventuele organisatie brede verbeteracties kunnen worden ingezet. Afhandelingen worden door de 
klachten coördinator (locatie manager) gecontroleerd. Alle klachten moeten centraal bewaard 
worden. Hiermee is er een overzicht rond de klachten en de afhandeling. Met deze registratie kan 



 

 

er ook ieder jaar een verslag worden gemaakt, zoals wordt gevraagd in de Wet Kinderopvang en 
door de GGD wordt gecontroleerd. Wij behandelen uw klacht met zorg. Binnen 2 weken (na start 
datum) ontvangt u een eerste reactie, waarin u op de hoogte wordt gebracht van de gegrondheid 
van de klacht. De afhandeling van een klacht betreft maximaal 6 weken. Binnen dit termijn worden 
alle te genomen maatregelen gerealiseerd. De locatie manager koppelt de klacht en de afhandeling 
terug op een teamvergadering waar met elkaar (nieuwe) afspraken gemaakt worden of 
aandachtspunten aan bod komen. Externe klachtenprocedure Bent u niet tevreden over de 
beslissing van de directie, dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie kinderopvang. Privacy 
policy vindbaar Wij als organisatie verwijzen in al onze documenten ( contract, overeenkomst, 
aanmeldingsformulier etc) waarin persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website 
van de organisatie ; Privacyreglement De Geschillencommissie Postbus 90600 2509LP Den Haag 
Telefoon: (070) 3105310 Certificaat Blink BSO 
Risicoclassificatie: 3 , Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers hebben een veilige werkplek (m.b.t. ongewenst gedrag)" wordt bereikt 
door: 
Protocol Overval of Inbraak Wat verstaan wij onder een inbraak? Er zijn ongewenst indringers op de 
BSO geweest, zonder dat er iemand aanwezig is. In het geval van schade of vermissing hanteren wij 
het volgende stappenplan. Stappenplan Stap 1 Als er nog geen alarmmelding is geweest, wordt de 
directie op hoogte gesteld. Stap 2 De politie (alarmnummer 112) wordt gebeld om eventueel te 
komen kijken. Er wordt aangifte gedaan. Stap 3 Niemand zit ergens aan. Zoveel mogelijk blijft 
intact. Aan de politie wordt gevraagd wat wel en niet aangeraakt of bewogen mag worden. Stap 4 
Indien dit nodig is worden ouders gebeld dat de kinderen niet kunnen komen. Stap 5 Er wordt een 
lijst gemaakt van spullen die vermist of beschadigd zijn. Dit wordt aan de directie doorgegeven in 
verband met de verzekering. Stap 6 Alle medewerkers van de locatie worden op de hoogte gebracht 
van de inbraak. Wat verstaan wij onder een overval? Er zijn ongewenste indringers op de BSO 
aanwezig, tijdens dat er pedagogisch medewerkers, en eventueel kinderen, aanwezig zijn. 
Degene(n) die de overval plegen hebben de intentie schade aan te richten en/of spullen mee te 
nemen. Dit kan gebeuren met of zonder geweldpleging. In beide gevallen hanteren we het volgende 
stappenplan. Stappenplan Stap 1 Er wordt door de pedagogisch medewerk(st)ers zo min mogelijk 
verzet gepleegd. Er wordt gehandeld in het belang van de kinderen en henzelf. Stap 2 Als het 
mogelijk is (de veiligheid van de kinderen en het personeel niet in gevaar brengt) wordt er naar een 
collega geseind, zodat 112 gebeld kan worden of Noodknop op de I-Phone wordt gebruikt zodat 
direct contact wordt gelegt met 112 Stap 3 Indien het alarmnummer niet gebeld is tijdens dat de 
indringers in het pand aanwezig zijn, wordt deze zo snel mogelijk gebeld daarna. Er wordt een zo 
goed mogelijk signalement van de dader en omschrijving van de situatie gegeven. Stap 4 De directie 
wordt op de hoogte gesteld. Stap 5 Ouders van de op dat moment aanwezige kinderen worden per 
direct gebeld. Indien nodig wordt slachtofferhulp (tel. 0900-0101) ingeschakeld. Stap 6 Alle 
medewerkers van de locatie worden eerst op de hoogte gebracht van de overval. Stap 7 Evaluatie 
moment inplannen voor zowel de medewerkers als de ouders van de op dat moment aanwezige 
kinderen. Stap 8 Evalautie moment inplannen voor alle ouders. 
Risicoclassificatie: 3 , Checks verplicht 
Het doel "De organisatie van het werk en de inzet van het personeel is afgestemd op risicovolle 
taken en situaties" wordt bereikt door: 
En wordt gewerkt conform de CAO Kinderopvang 
Risicoclassificatie: 3 , Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers krijgen voorlichting over ongewenst gedrag en de maatregelen." wordt 
bereikt door: 
Deze zitten verwerkt in de jaarlijkse meldcode training die via de online e-learning elk jaar 
verplicht wordt aangeboden aan alle medewerkers. 
Risicoclassificatie: 2 , Checks verplicht 
Het doel "Het verbeterplan op het gebied van ongewenst gedrag wordt actueel gehouden" wordt 
bereikt door: 
Deze module zit verwerkt in de meldcode. 
Risicoclassificatie: 2 
  



 

 

 
Resultaat quickscan beleid Infectieziekten (kinderopvang) 
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BELEID INFECTIEZIEKTEN (KINDEROPVANG) 
Het doel "Het is inzichtelijk welke infectieziekten in het werk kunnen worden opgelopen, 
zodat- indien nodig- preventieve maatregelen genomen kunnen worden." wordt bereikt door: 
Alle medewerkers zijn verplicht de volgende app te downloaden op hun telefoon ; Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu. Deze is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid en, 
Welzijn en Sport. Kortweg heet de App KIDDI. Hierin wordt uitgebreid alle infectieziekten, Hygiene, 
Wanneer melden, Gezondheid en Contract met de GGD vermeld. 
Risicoclassificatie: 2 , Checks verplicht 
Het doel "Besmetting door infectieziekten wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
Infectieziekten 2.1 Wat zijn infectieziekten? Infectieziekten zijn ziekten die veroorzaakt worden 
door verschillende soorten bacteriën, virussen, parasieten of schimmels, we noemen deze samen 
“ziekteverwekkers”. Sommige zijn onschuldig of zelfs nuttig voor de mens, maar de meeste kunnen 
ziekte veroorzaken. Infectieziekten verspreiden zich op de volgende manieren: • via de handen; • 
via lichaamsvloeistoffen (bloed, urine, speeksel, braaksel, ontlasting, enzovoorts); • via de lucht 
(via druppels door hoesten, huidschilfers of stof); • via voorwerpen (speelgoed of spenen); • via 
voedsel en water; • via dieren (huisdieren en insecten). Of een besmetting leidt tot infectie, heeft 
te maken met: • de hoeveelheid ziekteverwekkers waarmee iemand besmet is; • hoe gemakkelijk 
de ziekteverwekker mensen ziek maakt; • iemands lichamelijke conditie; de een wordt ziek, de 
ander voelt zich niet lekker en een derde heeft nergens last van. Verspreiding van ziekteverwekkers 
beperkt u door een goede hygiëne. Kinderen hebben nog een lage weerstand en kunnen erg ziek 
worden door ziekteverwekkers. Daarom zijn kinderen extra kwetsbaar. Zij hebben een grotere kans 
op het oplopen van een infectieziekte via andere kinderen en het gebruik van gezamenlijke spullen 
en toiletten. Een hygiënische omgeving is belangrijk voor de gezondheid van het kind. Hiervoor 
gelden de basisregels: • Breng wat vuil is niet in contact met wat schoon is, en andersom. • Maak 
schoon wat vuil is of gooi het weg. • Je kunt niet altijd aan de buitenkant beoordelen of iets vuil of 
schoon is. • Alles begint en eindigt met handhygiëne. Door aandacht te besteden aan hygiëne 
verkleint u de risico’s op ziektes, denk aan: • een schone leefomgeving; • goede persoonlijke 
hygiëne; • bewust hygiënisch gedrag. 2.2 Weerstand en immuniteit Weerstand Een goede weerstand 
betekent dat het lichaam zich voldoende kan beschermen tegen ziekteverwekkers. Het lichaam 
probeert de ziekteverwekkers zo snel mogelijk weg te werken. Soms lukt dat niet of gebeurt het 
niet snel genoeg en wordt u ziek. Dit is bij kleine kinderen eerder het geval. Kinderen hebben nog 
een lage weerstand omdat zij deze nog moeten opbouwen. Immuniteit Immuniteit wordt 
opgebouwd door het oplopen van een infectie, het krijgen van borstvoeding en door vaccinatie. Het 
lichaam heeft hierdoor antistoffen kunnen aanmaken tegen bepaalde ziekteverwekkers. Hierdoor 
hoeft iemand niet per se ziek te worden als deze nog een keer de Hygiënerichtlijn voor 
kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang – mei 2016 Pagina 6 van 39 infectie 
oploopt. Tegen sommige ziekteverwekkers kun je geen immuniteit opbouwen. Door opnieuw met 
deze ziekteverwekker in aanraking te komen kan iemand steeds weer ziek worden. Belang van 
hygiëne Hygiëne is het schoonmaken en desinfecteren van voorwerpen en oppervlakken, maar ook 
het wassen van de handen of het wassen van het lichaam. Een goede manier van hoesten en niezen 
toepassen is ook hygiëne. Door goede hygiëne houdt u vuil waarvan de ziekteverwekkers leven en de 
ziekteverwekkers zelf weg. Zo verlaagt u het risico op het verspreiden van infectieziekten en 
verbetert de gezondheid. Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en 
buitenschoolse opvang – mei 2016 Pagina 7 van 39 3 Persoonlijke hygiëne In dit hoofdstuk vindt u de 
normen en adviezen voor de persoonlijke hygiëne van beroepskrachten en kinderen. Bij persoonlijke 
hygiëne kunt u denken aan schone handen, tanden poetsen, hygiëne bij hoesten en niezen, tijdens 
het verschonen en het toiletgebruik. 3.1 Handhygiëne Via de handen worden de meeste ziekten 
verspreid en overgebracht. Het is daarom belangrijk voor de beroepskrachten én de kinderen om de 
handen goed schoon te houden door deze te wassen met water en zeep en goed af te drogen om 
ziekteverspreiding te beperken. De instructies voor het handen wassen staan beschreven in 
paragraaf 10.1: handhygiëne. Voor het handen wassen gelden de volgende normen: Was handen 
vóór: • Het bereiden of aanraken van het eten en flesvoeding. • Het eten of helpen bij het eten. • 
Het verzorgen van een wond. • Het aanbrengen van crème of zalf. Was handen na: • Het bezoek aan 
het toilet. • Het verschonen van een luier. • Het afvegen van de billen van een kind. • Het contact 
met lichaamsvocht zoals speeksel, braaksel, ontlasting, wondvocht of bloed. • Het verzorgen van 



 

 

een wond. • Bij zichtbaar of voelbare vuile handen. • Het hoesten, niezen of het snuiten van de 
neus (ook bij gebruik van een zakdoek). • Het buitenspelen. • Het contact met vuil textiel, afval of 
de afvalbak. • Het schoonmaken. • Het uittrekken van de handschoenen. TIPS: - Van het wassen 
kunnen de handen droog worden, smeer daarom de handen zo vaak in met crème of olie als u nodig 
vindt en laat goed intrekken. - Indien de handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kunnen de handen van 
beroepskrachten ook ingewreven 1 worden met een handdesinfecterend middel toegelaten door het 
ctgb . Let op: een handdesinfecterend middel kan alleen gebruikt worden bij zichtbaar schone 
handen. Horloges, armbanden, ringen en andere sieraden kunnen ziekteverwekkers vast houden en 
belemmeren een goede handhygiëne. Hiervoor gelden de volgende normen: 1 Het College voor de 
toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het Ctgb beoordeelt op basis van Europese 
wet- en regelgeving of desinfecterende middelen toegelaten worden op de Nederlandse markt. 
Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang – mei 2016 
Pagina 8 van 39 • Draag geen sieraden bij risicovolle handelingen zoals het verschonen van een 
luier, wondverzorging, eten bereiden etc. TIP: - Het wordt aangeraden om helemaal geen horloges, 
armbanden of ringen te dragen. Doet u dit wel, let u er met het handenwassen extra goed op om 
deze ook schoon te maken en goed af te drogen. Zeker wanneer er een infectieziekte heerst op de 
groep! Voor schone handen geldt ook dat de nagels schoon zijn. Hiervoor gelden de volgende 
normen: TIP: - Maak uw nagels schoon met een borstel om het extra vuil tussen de vinger en de 
nagels te verwijderen. 3.2 Hoesten en niezen Door hoesten en niezen, kunnen ziekteverwekkers 
zich verspreiden via de lucht. Als een kind deze lucht vervolgens inademt kan hij ziek worden. Door 
te hoesten of te niezen in de handen, kunt u of het kind de ziekteverwekkers verder verspreiden via 
de handen, bijvoorbeeld bij handen schudden of het aanraken van voorwerpen. Stoffen zakdoeken 
of tissues hergebruiken maakt dat u de infectieziekten verder verspreidt of de kans geeft om deze 
te laten groeien in de zakdoeken. Een goede hoest- en nieshygiëne vermindert de verspreiding van 
de ziekteverwekkers. Houdt u zich tijdens het hoesten of niezen aan de volgende normen: Hoest of 
nies in een papieren zakdoek, of aan de binnenkant van de elleboog, of anders in de mouwen. • 
Gooi papieren zakdoeken na gebruik meteen weg. Pas een goede handhygiëne toe, zie hiervoor 
bijlage 10.1. 3.5 Toiletgebruik Ook op handen en sanitair kan urine en ontlasting komen na een 
toiletbezoek. Vuile handen kunnen ziekteverwekkers op verschillende oppervlakten verspreiden. 
Denk hierbij aan de spoelknop, de kraan, de handdoekhouder, de lichtschakelaar of de deurkruk. 4 
Schoonmaken en desinfecteren In vuil en stof kunnen ook ziekteverwekkers zitten. Door regelmatig 
schoon te maken, haalt u veel van deze ziekteverwekkers weg. Hierdoor verkleint u de kans om ziek 
te worden. Er is een verschil tussen schoonmaken en desinfecteren. Schoonmaken is stof en vuil 
verwijderen en hierdoor ook de meeste ziekteverwekkers, bijvoorbeeld door te stofzuigen of te 
dweilen. Desinfecteren is het verwijderen van ziekteverwekkers, tot een zo laag niveau dat deze 
niet meer ziekmakend zijn. Dit doet u pas ná het schoonmaken en in bepaalde situaties zoals bij 
een uitbraak van een ziekte. 4.1 Schoonmaken Goed schoonmaken kost tijd. Als er onvoldoende 
schoongemaakt is, kunnen er ziekteverwekkers achterblijven of zelfs verspreid worden. Voor het 
goed schoonmaken in een kindercentrum gelden de volgende normen: • Maak schoon van ‘schoon’ 
naar ‘vuil’ en van ‘hoog’ naar ‘laag’. • Meubels en voorwerpen maakt u schoon met een 
allesreiniger van een huishoudelijk schoonmaakmiddel, of gebruik microvezeldoekjes. • Gebruik 
schoonmaakmiddelen volgens de instructie op de verpakking. • Ververs zichtbaar vies sop direct. • 
Maak schoonmaakmaterialen na gebruik schoon. • Maak de vloer schoon met een schone dweil of 
een mop. • Gebruik altijd schone doeken, wissers, en wegwerpsponzen. • Was doeken op 60°C en 
laat ze aan de lucht drogen. • Meng water met allesreiniger in een fles of plantenspuit voor het 
schoonmaken van een verschoonkussen. Zorg dat de plantenspuit niet op vernevelstand staat en 
maak deze iedere dag leeg en schoon. • Vervang het filter van de stofzuiger volgens de 
fabrieksvoorschriften. TIPS: - Let tijdens het schoonmaken vooral op plekjes en voorwerpen die 
mensen veel aanraken, zoals kranen, lichtschakelaars, deurklinken, telefoons, tafelranden en 
onderkanten stoelleuningen, hier kunnen veel ziekteverwekkers op zitten. - Let er op om dweilen 
en moppen droog op te bergen en niet laten staan in oud water, dit zorgt voor een broedplaats voor 
de ziekteverwekkers. Droog schoonmaken Droog schoonmaken kan op verschillende manieren 
gedaan worden: door afstoffen, stofwissen of stofzuigen. Afstoffen is het schoonmaken van 
oppervlakken met een droge of vochtige doek. Zo komt het stof niet meer in de lucht. Stofwissen is 
het schoonmaken van een gladde vloer met een stofwisapparaat en een droge (wegwerp)doek. Zo 
verwijdert u stof en vuil dat los op de vloer ligt. Stofzuigen is ideaal voor het schoonmaken van een 
tapijt. Het nadeel bij het stofzuigen is dat de stofzuiger zeer fijne stofdeeltjes terugblaast en in de 
lucht verspreidt. Voor het stofzuigen gelden de volgende normen: Zuig de ruimtes als er geen 
kinderen zijn. • Zet de ramen open tijdens het stofzuigen. • Gebruik als er geen stofzuiger is geen 



 

 

bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt dat het stof zich juist verspreidt. TIP: - Een gladde 
vloer is gemakkelijk schoon te maken met een vochtige wisser. Wilt u toch vloerbedekking laten 
leggen, kies dan voor een variant die u vrij kunt maken van stof. Reinig vloerbedekking met een 
vloerbedekking reiniger. 4.3 Desinfecteren In sommige gevallen, bijvoorbeeld als er een bepaalde 
ziekte heerst of wanneer een oppervlakte besmet raakt met bloed of bloedbijmenging, is het alleen 
schoonmaken van voorwerpen en oppervlakken onvoldoende. Er moet dan na het schoonmaken ook 
worden gedesinfecteerd. Bij het desinfecteren worden ziekteverwekkers op het voorwerp of 
oppervlakte gedood. Desinfectiemiddelen Alleen wettelijk toegelaten desinfectiemiddelen2 (zie 
paragraaf 10.4) mogen worden gebruikt. Sommige middelen zijn niet toegestaan voor desinfectie 
van oppervlakken. Sommige producten zijn bijvoorbeeld bedoeld voor desinfectie van de huid en 
zijn niet geschikt om oppervlakken te desinfecteren. Er zijn verschillende soorten 
desinfectiemiddelen. Afhankelijk van de reden waarom u gaat desinfecteren, bepaalt u (samen met 
een deskundige van de GGD) welk desinfectiemiddel er gebruikt kan worden. Niet alle 
desinfectiemiddelen hebben namelijk hetzelfde resultaat. Als u gaat desinfecteren houdt u zich dan 
aan de volgende normen: 2 Zie www.ctgb.nl, gebruik zoekterm ‘toelaten’ en toets de naam van uw 
desinfectiemiddel in om te zien of het toegestaan is voor gebruik. • Zuig de ruimtes als er geen 
kinderen zijn. • Zet de ramen open tijdens het stofzuigen. • Gebruik als er geen stofzuiger is geen 
bezem maar een stofwisser. Een bezem maakt dat het stof zich juist verspreidt. • Desinfecteer 
alleen met middelen die zijn toegelaten door het College voor de toelating van 
gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), deze zijn opgenomen in de lijst ‘toegelaten 
middelen’ van het Ctgb. TIPS: - Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te 
desinfecteren. Het product is instabiel en niet toegestaan als desinfectiemiddel. 
Desinfectiemethode • Let op: desinfecteer alleen als er éérst is schoongemaakt. Desinfecterende 
middelen werken onvoldoende als iets nog vuil is. • Desinfecteer een oppervlakte, zoals een 
verschoonkussen of voorwerpen, met een middel toegelaten door het Ctgb als er bloed of een 
andere lichaamsvloeistof met zichtbare bloedsporen op zit. • Volg de juiste gebruiksaanwijzing van 
het desinfectiemiddel op. • Laat wat gedesinfecteerd is goed drogen aan de lucht. • Draag bij het 
desinfecteren altijd handschoenen van nitril of latex die voldoen aan de NEN normen en (zie 
paragraaf 10.2) was de handen na afloop met water en zeep. TIPS: - Let u goed op om daarna goed 
de handen te wassen. Zo verlaagt u de kans op infectieziekten verspreiding via de handen. - Draag 
beschermende kleding als uw kleding vervuild kan raken met bloed. 
Risicoclassificatie: 2 , Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers en leidinggevenden vertonen veilig gedrag omtrent infectieziekten." 
wordt bereikt door: 
Er is een protocol: infectieziekten opgesteld. 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht  Checks verplicht 
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BELEID LICHAMELIJKE BELASTING (KINDEROPVANG) 
Het doel "Er is inzicht in de lichamelijke belasting van het werk zodat - indien nodig - 
preventiemaatregelen getroffen kunnen worden." wordt bereikt door: 
Ergonomisch tillen Inleiding Werken met kleine kinderen is fysiek zwaar. Een goede combinatie 
tussen het werken met kinderen en de beschikbare middelen, draagt bij aan een zo laag mogelijke, 
lichamelijke belasting. Naast een goede houding is werken in een frisse omgeving van belang. 
Ergonomisch werken betekent dat er prettiger, efficiënter, maar ook gezonder wordt gewerkt. En 
dat er gemakkelijker en minder belastend wordt gewerkt. Om te voorkomen dat je na je werk thuis 
op de bank van vermoeidheid instort en om te voorkomen dat je op latere leeftijd met lichamelijke 
klachten moet leren leven, is het belangrijk dat je tijdens het werk op een goede manier met je 
lichaam omgaat. Om de lichamelijke belasting zoveel mogelijk te beperken is het belangrijk om de 
volgende regels ter harte te nemen. Regels Regel 1: Laat het kind zoveel mogelijk zelf doen. De 
beste manier waarop lichamelijke belasting beperkt kan worden is het kind zoveel mogelijk zelf te 
laten doen. Een kind dat zelf door middel van een trapje op de aankleedtafel kan kruipen hoeft niet 
op de tafel getild te worden, wat weer een tilhandeling uitspaart. Een kind dat zelf in een bedje 
kan kruipen hoeft niet in een bedje getild te worden. Een kind dat in de box kan gaan staan, hoeft 
niet vanuit een liggende positie er uit getild te worden. Het is van belang het kind te vragen mee te 
helpen waarbij je het kind voldoende tijd moet gunnen. Het zelf laten klimmen van kinderen is niet 
alleen goed voor je eigen gezondheid, het bevordert ook de zelfstandigheid van het kind en is goed 



 

 

voor zijn motorische ontwikkeling. Regel 2: Bereid je taak goed voor. Loop voordat je de taak gaat 
uitvoeren deze eerst in gedachten door. Een niet goed georganiseerde taak leidt tot onnodige 
handelingen en dus tot een hogere lichamelijke belasting. Zorg bijvoorbeeld dat je voordat je de 
taak begint alle benodigde spullen bij de hand hebt. Bedenk wat de handigste volgorde is om de 
handelingen uit te voeren. Pas indien mogelijk de werkplek op je eigen lichaamsmaten aan. En 
bereid voordat je de taak begint ook het kind op de handeling voor. Regel 3: Houd je rug gestrekt 
(denk aan de S-vorm). Bij alle werkzaamheden die je langdurig uitvoert is het belangrijk dat je rug 
in de S-vorm blijft. Hierbij heb je een holling in de onderrug en een bolling in de boven rug. 
Vermijd het tegelijkertijd (zijwaarts) buigen en draaien van de wervelkolom. Probeer hiervoor een 
goede actieve houding aan te wennen. Hierbij kan het helpen je borst naar voren te bewegen. 
Voorkom draaien in de rug door altijd recht voor de last of de werkplek te gaan staan. Gebruik bij 
het maken van een draaibeweging je benen in plaats van je rug door bijvoorbeeld je voeten te 
verplaatsen. Regel 4: Werk dicht bij je (vermijd reiken, til dicht bij je lichaam). Houd tijdens tillen 
de last altijd zo dicht mogelijk bij je lichaam. Een last ver van je lichaam levert een veel grotere 
belasting in je rug op dan dezelfde last dicht bij je lichaam. Zorg ook dat je niet te ver naar spullen 
hoeft te reiken. Pagina 66 van 75 Hoofdstuk 2 - Uitvoering en dienstverlening Werkinstructies en 
protocollen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang Juli 2015 Regel 5: Gebruik je benen. 
Gebruik bij het verplaatsen van lasten over een kleine afstand je benen door je gewicht te 
verplaatsen van de ene op de andere voet. Gebruik bij het maken van een draaibeweging je benen 
in plaats van je rug door je voeten te verplaatsen. Tillen Om lichamelijke overbelasting te 
voorkomen, is het nodig dat het tillen van kinderen en materialen op de meest gunstige manier 
gebeurt en zoveel mogelijk voorkomen wordt. Bovendien zijn afspraken gemaakt in de algemene 
normen voor handelingen en werkhoudingen in de kinderopvang die aangeven dat goederen en 
kinderen zwaarder dan 23 kg niet getild mogen worden. Kinderen en goederen onder de 23 kg 
worden alleen getild met toepassing van de meest gunstige tiltechniek. Een gunstige tiltechniek is 
een techniek waarbij je het kind of het voorwerp dat je wilt tillen, zo dicht mogelijk bij je lichaam 
houdt. Let op: Dichtbij je lichaam tillen is belangrijker dan dat je rug recht is tijdens het tillen! In 
sommige situaties kan het tillen met een rechte rug zelfs zwaarder voor je lichaam zijn dan het 
tillen met een min of meer gebogen rug. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij het tillen van iets 
van de grond. Je knieën kunnen dan verhinderen dat je het voorwerp dichtbij je lichaam optilt. In 
die situatie is je rug wel recht maar het voorwerp is ver van je lichaam af. Focus daarom tijdens het 
tillen op de afstand tot je lichaam in plaats van op de vorm van je rug. Aandachtspunten tijdens het 
tillen: • Bereid de tilhandeling goed voor. • Ga recht voor het kind of het voorwerp staan. • Houd 
het kind of de last zo dicht mogelijk bij je. • Til in een rustig tempo • Til bij voorkeur met twee 
handen (symmetrisch) • Als je het gewicht van de last niet kent, til voorzichtig. • Til zware lasten 
samen (tel af tot moment van tillen). • Draai door je voeten te verplaatsen en draai niet in de rug. 
Het aanleren van gezond werkgedrag is eenvoudig, maar het volhouden ervan is vaak een stuk 
moeilijker. Toch is het belangrijk om slim en ergonomisch werken voortdurend onder de aandacht 
te brengen en te houden. Dit is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid; wijs je collega’s er 
dus op als zij bijvoorbeeld “verkeerd” tillen. Normen voor tillen in de kinderopvang: • Kinderen en 
goederen die zwaarder wegen dan 23 kg worden niet getild. Als regelmatig kinderen boven 23 kg 
handmatig worden verplaatst of gedragen, moeten er voorzieningen aanwezig zijn om tillen te 
vermijden. • Kinderen en goederen onder de 23 kg worden alleen getild met toepassing van de 
meest gunstige tiltechniek. • Gedurende de zwangerschap en de eerste drie maanden na de 
bevalling mogen vrouwen niet worden verplicht meer dan eenmaal per uur meer dan 5 kg te tillen 
of te dragen. Voor incidentele activiteiten geldt dat vrouwen niet kunnen worden verplicht meer 
dan 10 kg te tillen of te dragen. Pagina 67 van 75 Hoofdstuk 2 - Uitvoering en dienstverlening 
Werkinstructies en protocollen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang Juli 2015 Zie volgende 
pagina ́s voor omschrijvingen en goede voorbeelden voor het tillen en dragen van kinderen. Kind van 
de grond tillen Kinderen worden opgetild om getroost te worden, om in een kinderstoel gezet te 
worden of om in een bed of box gelegd te worden. Als je een kind van de grond tilt is de 
uitgangshouding van het kind erg bepalend voor de manier waarop je het kind het beste op kunt 
tillen. Belangrijk blijft wel dat je je zelf blijft afvragen of het kind wel getild hoeft te worden. 
Kinderen die zelf via een trapje op de aankleedtafel kunnen klimmen of die zelf in het onderste 
bedje kunnen kruipen hoeven niet getild te worden. Aandachtspunten bij het van de grond tillen 
van een staand kind • Hurk of sta vlak voor of achter het kind. • Zorg dat je stevig staat; voeten in 
een spreidstand. • Trek het kind dicht tegen je aan. • Sta vervolgens op. Aandachtspunten bij het 
van de grond tillen van een zittend kind • Hurk / kniel of sta vlak voor of achter het kind. • Zorg dat 
je stevig staat; voeten in een spreidstand. • Zet het kind eerst op de benen als het kan staan. • Sta 



 

 

vervolgens op. Pagina 68 van 75 Hoofdstuk 2 - Uitvoering en dienstverlening Werkinstructies en 
protocollen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang Juli 2015 Aandachtspunten bij het van de 
grond tillen van een liggend kind • Grotere kinderen eerst in zit- of sta positie brengen (zie boven). 
• Kniel dichtbij de baby. • Til de baby tegen je aan. • Sta vervolgens op. Kind dragen Probeer 
kinderen die kunnen kruipen of kunnen lopen zo min mogelijk te dragen. Geef hun de gelegenheid 
zelf met je mee te kruipen of te lopen. Kinderen die toch gedragen moeten worden, kun je op 
verschillende manieren dragen. De beste manier is het dragen tegen je buik. Het kind dragen tegen 
je buik • Houd het kind dicht tegen je aan. • Houd een gestrekte rug, S-vorm,tijdens staan en 
lopen. • Ga niet achterover hangen in je rug. Het kind dragen op je heup • Probeer niet te draaien 
in je rug. • Plaats een hand onder de billen van het kind. • Draag het kind dicht tegen je aan. • 
Probeer het kind te steunen op je heup. • Probeer zoveel mogelijk afwisselend te dragen op je 
linker- of je rechterheup. 
Risicoclassificatie: 2 
Het doel "Schade aan het lichaam door ongunstige lichaamshoudingen wordt voorkomen." wordt 
bereikt door: 
Zie protocol Ergonomisch tillen 
Risicoclassificatie: 2 , Checks verplicht 
Het doel "De inrichting van de werkplek draagt bij aan een gezonde werkhouding." wordt 
bereikt door: 
Zie protocol Ergonomisch tillen 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht , Checks verplicht 
Het doel "Medewerkers en leidinggevenden vertonen gezond gedrag omtrent fysieke belasting." 
wordt bereikt door: 
zie protocol Ergonomisch tillen 
Risicoclassificatie: Wettelijk verplicht , Checks verplicht 
 
Brandveiligheid  
 

Resultaat quickscan beleid Blusmiddelen 
Uitgevoerd op 19-07-2019 11:41 door Amanda Revers 
 
BELEID BLUSMIDDELEN 
Het doel "Er zijn voldoende en duidelijk te herkennen blusmiddelen aanwezig." wordt bereikt 
door: 
Firma RH Brandbeveiliging voert de controle Brandbeveiliging uit. Controle uitgevoerd op: 23-09-
2019 Planning controle op: oktober 2020. Door middel van deze jaarlijkse controle blijven wij up to 
date wat betreft de wettelijke eisen voor het duidelijk te herkennen en voldoende blusmiddelen 
aanwezig zijn in het pand. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "De blusmiddelen zijn veilig." wordt bereikt door: 
Controle Brandbeveiliging: RH Brandbeveiliging Controle uitgevoerd op: 23-09-2019 Planning 
controle op: oktober 20120 
Risicoclassificatie: 
 

Resultaat quickscan beleid Brand melden en blussen 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:48 door Amanda Revers 
 
BELEID BRAND MELDEN EN BLUSSEN 
Het doel "Alle medewerkers weten hoe moet worden gehandeld wanneer (kleding van) 
personen brand vat." wordt bereikt door: 
Alle medewerkers zijn in staat om te handelen op de juiste manier, want alle medewerkers zijn in 
bezit van een BHV-certificaat. De BHV-cursus wordt ieder jaar herhaald. Planning ; Oktober 2019 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Iemand is aangewezen om de brandweer op te vangen op een daarvoor aangewezen 
plaats." wordt bereikt door: 
Alle medewerkers hebben het BHV-certificaat behaald. De hoofd BHV'er is de medewerker die de 
brand constateer. 
Risicoclassificatie:  



 

 

Het doel "Een snelle brandmelding aan de brandweer is geregeld." wordt bereikt door: 
Zodra de veiligheid van de medewerkers en de kinderen gewaarborgd is, wordt de brandweer op de 
hoogte gesteld. 
Risicoclassificatie: 
 

Resultaat quickscan beleid Brandveilige materialen en ontstekingsbronnen 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:43 door Amanda Revers 
 
BELEID BRANDVEILIGE MATERIALEN EN ONTSTEKINGSBRONNEN 
Het doel "Er is in het gebouw gebruikgemaakt van moeilijk brandbare, dan wel brandveilige 
materialen." wordt bereikt door: 
Alle materialen die wij gebruiken worden behandeld met Finivlam. Om druppelend, brandend 
materiaal in de middenruimte te voorkomen, worden ze langs de wanden opgehangen. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "In het gebouw zijn er geen ontstekingsbronnen aanwezig die brand kunnen 
veroorzaken." wordt bereikt door: 
Wij hebben geen gasbronnen in het gebouw, maar er zijn wel elektrische apparaten aanwezig. Wij 
hebben in het gebouw: een printer, kookplaat, sonos, televisie, playstation, xbox, chromecast en de 
meterkast. 
Risicoclassificatie: 
 
Resultaat quickscan beleid Inrichting en installaties 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:51 door Amanda Revers 
 
BELEID INRICHTING EN INSTALLATIES 
Het doel "Het gebouw is brandveilig ingericht." wordt bereikt door: 
Het gebouw is ingericht volgens de regels van de brandveiligheidsinspectie. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Brandmeld- en ontruimingsinstallaties in het gebouw werken goed." wordt bereikt 
door: 
Wij hebben een CO2-meter, waar de medewerkers geregeld op kijken en er zijn brandmelders in 
het gebouw aanwezig. Zowel in de keuken als op de overloop is er een rookmelder aanwezig. Ook 
deze worden jaarlijks gecontroleerd tijdens de jaarlijks onderhoud door RH Brandbeveiliging. 
Risicoclassificatie: 
 
Sociale veiligheid  
  
Resultaat quickscan beleid veiligheid & ontwikkeling 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:50 door Amanda Revers 
 
BELEID VEILIGHEID & ONTWIKKELING 
Het doel "Het kind voelt zich veilig op de opvang" wordt bereikt door: 
Worden de kinderen gepest op de opvang; Zie protocol pestgedrag binnen de opvang. Pestgedrag 
buiten de opvang; Ook hier wordt de protocol pestgedrag gevolgd, maar met die verstande dat het 
buiten de opvang plaats vind. Pestgedrag online; Ook hier wordt de protocol pestgedrag gevolgd, 
maar met die verstande dat het online plaats vind. Voelen kinderen zich op zich op hun gemak in de 
groep en bij de medewerkers? Staat beschreven in de mentorschap/ observatie en in de jaarlijkse 
tevredenheidsonderzoek richting de ouders wordt de vraag of de kinderen op hun gemak voelen bij 
de medewerkers. In Oktober 2019 wordt er een jaarlijkse tevredenheidsonderzoek met 10 vragen 
voor de kinderen. (digitaal) De kinderen die het zelfstandig kunnen invullen vullen het in en 
kinderen die daar hulp bij nodig hebben worden hierbij geholpen. Zijn de kinderen wel eens bang 
door een traumatische ervaring door gebeurtenissen buiten de opvang of uit het nieuws. Tijdens het 
cracker moment is er ruimte om over berichten uit het nieuws te bespreken. Elke kind heeft zijn 
eigen mentor en is hierdoor ook de aanspreek punt voor het kind. Hierdoor is er ruimte voor het 
kind om een traumatische ervaring 1 op 1 met zijn mentor te bespreken. De mentor heeft en krijgt 
de ruimte om deze dramatische gebeurtenis met het team te delen. Dit kan via de medewerkers 
app blink groep, tijdens de wekelijkse teamoverleg of bij de vertrouwenspersoon. 
  



 

 

Het doel "Onbekende personen kunnen de opvang niet betreden zonder toestemming." wordt 
bereikt door: 
Wat zijn de afspraken over de omgang met onbekende personen. Kind mag alleen worden opgehaald 
door de persoon die vermeld staat op de intake formulier en moet minstens 18 jaar of ouder zijn. 
Wijkt dit af? Dan dient de ouder een kopie ID van de andere persoon aan te leveren die het kind 
komt ophalen. En de nieuwe persoon moet bij het ophalen zijn ID bij zich hebben. Zodat dit kan 
worden gecontroleerd. Onbekende personen mogen het pand ten tijden dat er kinderen aanwezig 
zijn niet betreden en zal buiten op de stoep moeten blijven staan. De voordeur is voorzien van een 
kiemstandhouder. Zie protocol haal en breng afspraken. 
Het doel "Kinderen kunnen de opvang niet zonder toestemming verlaten" wordt bereikt door: 
Kan een kind ongemerkt weglopen? Bij het buitenspelen en ophalen van school hebben de kinderen 
blink-hesje aan. Deze zijn bedrukt met de naam en telefoonnummer van het bedrijf. Kinderen 
worden regelmatig geteld op basis van de kindlijst van die dag. De buitendeur is altijd dicht en een 
kind mag niet zonder toestemming de buitendeur openen. De buitendeur is ook voorzien van een 
aparte kiemstandhouder. Wat zijn de afspraken over het voorkomen dat de kinderen zonder 
toestemming de opvang verlaten: Hiervoor zijn er toestemmingsformulieren beschikbaar. Deze is 
voorzien van; Naamkind, Naam ouder, Datum, Handtekening ouder en rede van de toestemming, de 
dag en tijd wanneer de uitzondering ingaat. Kennen medewerkers de afspraken over het voorkomen 
dat kinderen zonder toestemming de opvang verlaten. De medewerkers zijn hiervan op de hoogte. 
In de checklistenmap is een blanco toestemmingsformulier beschikbaar. Tevens wordt de afspraak 
ook gecommuniceerd in de blink app groep. Het toestemmingsformulier wordt opgeslagen in het 
kinddossier en in gescand voor de digitale kinddossier. Zie protocol haal en breng afspraak. 
Het doel "Het kind heeft op de opvang alle mogelijkheden om zich goed te kunnen ontwikkelen" 
wordt bereikt door: 
Is bekend welke kinderen gedrags- en of psychische problemen hebben? En wat wordt hier 
meegedaan? Ouders hebben dit gemeld bij de intake en dit wordt ook schriftelijk vastgesteld door 
de ouder. Dit wordt bewaard in het kinddossier en in de medewerkers app groep van blink. Tevens 
zal dit ook tijdens de observatie (mentorschap) worden meegenomen. Is er een pedagogisch plan 
waarin omschreven staat het om te gaan met de ontwikkeling van het kind. Dit staat beschreven 
onder het hoofdstuk mentorschap. Geeft de medewerker de juiste aandacht aan de psychische 
ontwikkeling van het kind. Elk kind heeft zijn eigen mentor hierdoor is er voor de medewerker op 
basis van observatieformulier inzichtelijk wat de psychische ontwikkeling is van het kind. Tevens 
wordt elk kind na de observatie besproken binnen het team. Mocht er behoefte zijn om de 
psychische ontwikkeling eerder te bespreken dan dat de observatie plaats vindt. Dan is er hier 
ruimte voor tijdens het wekelijkse teamoverleg. 
 
Resultaat quickscan beleid Kindermishandeling en ongewenst gedrag 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:04 door Amanda Revers 
 
BELEID KINDERMISHANDELING EN ONGEWENST GEDRAG 
Het doel "Op de opvang is geen sprake van kindermishandeling door medewerkers." wordt 
bereikt door: 
Het is voor de medewerkers van blink ten strengste verboden om kinderen op welke manier dan ook 
te mishandelen. De medewerkers zijn op de hoogte van het protocol 'kindermishandeling van een 
collega jegens een kind bij houder'. Deze wordt geacht uit het hoofd te kennen zodat de 
medewerkers Weten hoe zij moeten handelen als er sprake is van een vermoeden. Al onze 
medewerkers zijn op de hoogte van ons vertrouwenspersoon. Dit is Melissa en bij afwezigheid 
vervangt Sigourney haar rol. 
Het doel "Op de opvang wordt grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling direct 
aangepakt." wordt bereikt door: 
Het protocol hangt op de toilet, zodat de medewerkers weten hoe ze moeten handelen tijdens 
grensoverschrijdend gedrag en staat in de protocollenmap. 
Het doel "Medewerkers zijn in staat kindermishandeling in huiselijke kring te signaleren en het 
aan te pakken." wordt bereikt door: 
Door middel van een signalenlijst die op de wc hangt. De feit dat alle medewerkers bezitten over 
een EHBO-certificaat. En het feit dat de aandacht-functionaris het personeel geschoold houdt op 
het gebied van kindermishandeling. 
Het doel "Er is een achterwachtregeling opgesteld." wordt bereikt door: 
Vier dagen per week is Amanda Revers aanwezig, als zij er niet is, is zij tevens achterwacht en kan 
worden gebeld. Wanneer zij afwezig is in verband met vakantie, is de achterwacht Debbie Peeterse. 



 

 

Debbie is de manager van blink. Wanneer Amanda of Debbie op vakantie zijn wordt er met de 
betreffende collega afgesproken dat zij/hij achterwacht is. Tevens kan er altijd gebeld worden met 
Dhr E. Stahlberg (eigenaar). Allen woonachtig op 10 minuten afstand van blink. 
 
Veilig en gezond gebouw en omgeving 
 
Resultaat quickscan beleid Inrichting binnenruimten 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:49 door Amanda Revers 
 
BELEID INRICHTING BINNENRUIMTEN 
Het doel "Ruimtes zijn zo ingericht dat de kans op struikelen of botsen zo klein mogelijk is." 
wordt bereikt door: 
Spullen en apparaten die gevaarlijk zijn op een veilige kindvriendelijke manier opbergen en zorgen 
voor open ruimtes zodat er makkelijk gelopen kan worden 
Het doel "Giftige producten of stoffen staan buiten bereik van kinderen." wordt bereikt door: 
Achter slot en grendel, of hoog zodat de kinderen er niet bij kunnen 
Het doel "Apparaten, meubilair en decoratie zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt 
bereikt door: 
Ervoor zorgen dat snoeren ed goed opgeruimd zijn, meubilair kindvriendelijk 
 
Resultaat quickscan beleid Inrichting buitenruimten 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:00 door Amanda Revers 
 
BELEID INRICHTING BUITENRUIMTEN 
Het doel "De speelplaats is vrij van vuil en gevaarlijke planten." wordt bereikt door: 
Ervoor zorgen dat alles netjes opgeruimd is, en ook alles in de prullenbakken 
Het doel "De spelactiviteiten zijn zo gepositioneerd dat kinderen vrij kunnen spelen." wordt 
bereikt door: 
De kinderen moeten ruimte hebben om te kunnen spelen. 
Het doel "Het terrein van de buitenruimte levert geen struikelgevaar op." wordt bereikt door: 
Ervoor zorgen dat de ondergrond altijd gelijkmatig is en als er toch een ongelukje gebeurd dan een 
o o gevallenregistratie invullen 
 
Resultaat quickscan beleid Veilig gebouw 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:35 door Amanda Revers 
 
BELEID VEILIG GEBOUW 
Het doel "Deuren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
Onze deuren zijn voorzien van veilige vinger strips. Dit voorkomt dat de vingers tussen de deuren 
kunnen komen. De deur in de keuken is voorzien van een trap hekje zodat de kinderen hier niet 
doorheen kunnen. Van de voordeur zijn de kinderen op de hoogte dat ze deze zelf niet mogen open 
doen. 
Het doel "Ramen (binnen én buiten) zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
Onze ramen zijn voorzien van sloten zodat de kinderen deze zelf niet open kunnen doen. De ramen 
worden ten alle tijden open gezet door een medewerker en de kinderen weten dat ze hier niet aan 
mogen zitten. De medewerker houdt hier ook toezicht op. De ramen boven kunnen alleen open 
gezet worden doormiddel van een sleutel. Als de ramen boven open zijn dan is er ten alle tijde een 
pm-er boven aanwezig. De sleutel hangt in het sleutelkastje . 
Het doel "Muren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
Ervoor zorgen dat er geen scherpe voorwerpen aan de muren hangen zodat zij zich niet kunnen 
stoten of bezeren. 
Het doel "Radiatoren zijn veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
De radiatoren zij voorzien van een ombouw en de kinderen weten dat zij er niet aan mogen komen. 
Medewerkers zullen ten alle tijden toezicht houden en er op letten 
Het doel "Elektra is veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
Elektra is altijd verborgen in stekkerdozen en buizen voorzien van een aan en uit knop. De 
stopcontacten zijn voorzien van kindersloten 
Het doel "De trap is veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
De trap is voorzien van anti slip strips en een trapleuning, zodat kinderen niet vallen of uitglijden. 
De medewerker zal altijd toezicht houden 



 

 

 
Het doel "De vloer is veilig zodat letsel wordt voorkomen." wordt bereikt door: 
We hebben een zachte pvc-vloer die pas nieuw os en hygiënisch. 
 
Resultaat quickscan beleid Gezond binnenmilieu 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:30 door Amanda Revers 
 
BELEID GEZOND BINNENMILIEU 
Het doel "Ruimtes zijn aangenaam om in te verblijven." wordt bereikt door: 
Wij hebben open ruimtes en zorgen dat deze altijd op een aangename temperatuur zijn. Ook 
hebben wij een CO2 meter staan waar de medewerkers oog op houden. We zorgen altijd voor frisse 
lucht in de ruimte door een raam open te zetten. 
Het doel "De ruimtes zijn schoon." wordt bereikt door: 
De ruimtes worden elke dag grondig schoon gemaakt aan de hand van de schoonmaaklijsten. Ook 
hebben wij wekelijkse en maandelijkse lijsten en zorgen de medewerkers dat dit altijd wordt 
afgetekend en gedaan. 
Het doel "De ruimtes zijn zoveel mogelijk vrij van allergenen." wordt bereikt door: 
Er wordt dagelijks schoon gemaakt en grondig stof gezogen en gedweild. 
Het doel "Inademing van giftige dampen door oplosmiddelen wordt voorkomen." wordt bereikt 
door: 
Chemische middelen worden pas toegepast zodra alle kinderen het pand hebben verlaten. Zo zorgen 
wij ervoor dat de kinderen hier niet mee in aanmerking komen. 
Het doel "De ruimtes zijn vrij van schadelijke stoffen." wordt bereikt door: 
De schadelijke stoffen die wij hebben zijn de schoonmaakmiddelen. Die bergen wij in de 
keukenkast op waar de kinderen geen toegang hebben. Het keukenkastje heeft een 
veiligheidshaakje. 
 
  



 

 

 
Resultaat quickscan beleid Halen/ Brengen 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:26 door Amanda Revers 
 
BELEID HALEN/ BRENGEN 
Het doel "De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker van/naar 
ouder bij halen en brengen is goed geregeld." wordt bereikt door: 
Tijdens het halen en brengen van de kinderen zorgt de desbetreffende medewerker dat de 
overdracht van ouder naar medewerker en van medewerker naar ouder gecommuniceerd wordt en 
dat het goed aankomt. Zodra er een medewerker de groep verlaat en de andere medewerker de 
groep op komt wordt er ten alle tijden, tijd gemaakt om de overdracht te doen zodat het goed bij 
de ouders terecht komt. 
Het doel "De overdracht van verantwoording en bijzonderheden van medewerker van/naar 
school of ouder na uitstapjes is goed geregeld" wordt bereikt door: 
Zodra wij een uitstapje hebben weten de ouders van tevoren wat we gaan doen en van hoelaat tot 
hoelaat we weg zijn. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd en de ouders hebben bij de intake 
aangegeven of de kinderen met ons mee mogen op uitstapjes. Daarbij hebben we een checklist met 
wat we mee moeten nemen op uitstapjes om alles veilig te laten verlopen. 
Het doel "Het halen naar en brengen van kinderen van school of uitstapjes is goed geregeld." 
wordt bereikt door: 
Wij zorgen ten alle tijden dat alle kinderen veilig vervoerd kunnen worden. Als wij op een uitstapje 
zijn, zijn er ten alle tijden genoeg auto's met genoeg plek voor elk kind om vervoerd te kunnen 
worden. Alle auto's zijn voorzien van verhoogde stoeltjes waar de kinderen op kunnen zitten die 
kleiner zijn dan 1.35m. 
 
Veilig ontdekken 
Resultaat quickscan beleid Speelmateriaal 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:38 door Amanda Revers 
 
BELEID SPEELMATERIAAL 
Het doel "Aangeboden speelmateriaal is veilig." wordt bereikt door: 
Speelmateriaal worden passend naar de leeftijd van 4 tot 12 jaar aangeschaft. Speelmateriaal 
wordt bij elke aankoop gecontroleerd en elke maand opnieuw gecontroleerd en schoongemaakt. Bij 
gebreken van het speelmateriaal wordt het betreffende speelmateriaal direct verwijderd en 
vervanging aangeschaft. 
Het doel "Speelmateriaal wordt opgeborgen of aan de kant gelegd wanneer er niet mee wordt 
gespeeld." wordt bereikt door: 
Kinderen mogen kiezen waarmee ze gaan spelen en zij moeten hun speelgoed na het spelen eerst 
weer opruimen en opbergen op de veilige aangegeven plekken voordat ze met iets anders mogen 
spelen. De medewerkers zorgen ervoor dat deze regels worden nageleefd. De medewerkers houden 
toezicht en ondersteunen indien nodig. Ook worden deze regels doorgenomen met elk kind wat 
nieuw is op de opvang. In de eerste opvangweek wordt dit elke dag opnieuw besproken. Tevens 
worden de regels elke maand herhaald voor de gehele groep. 
 
Resultaat quickscan beleid Spelen op hoogte 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:43 door Amanda Revers 
 
BELEID SPELEN OP HOOGTE 
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op 
hoogte" wordt bereikt door: 
Er wordt door de kinderen alleen buiten gespeeld op het schoolplein van een openbare basisschool. 
Hier is alleen gepast speelgoed te vinden die voldoet aan de hoogte eisen van de school. De 
kinderen mogen niet op de toestellen klimmen zonder toezicht. Bij het klimrek staat ten alle tijde 
een leidster tijdens het spelen. Op de schommel mogen de kinderen niet hoog schommelen, gebeurt 
dit wel dan worden de kinderen van de schommel afgestuurd. De kinderen zijn hiervan op de hoogte 
en deze regels worden elke maand herhaald. Bij nieuwe kinderen wordt dit in hun eerste 
opvangweek elke dag met hen besproken. 
  



 

 

Het doel "Kinderen klimmen alleen in (natuurlijk) speelmateriaal waar ze zelf op/in kunnen 
komen, zodat ze zelfstandig ook weer naar beneden kunnen komen." wordt bereikt door: 
Er mag pas vanaf 5 jaar geklommen worden op het klimrek, kinderen die motorische ondersteuning 
nodig hebben mogen alleen met begeleiding klimmen. 
Het doel "Speeltoestellen, muurtjes en natuurlijk speelmateriaal zijn veilig en van goede 
kwaliteit." wordt bereikt door: 
Omdat al onze buiten speeltoestellen van de basisschool zijn, worden deze elk jaar door de school 
gekeurd en onderhouden. Bij beschadiging of vernieling wordt het speelgoed per direct vervangen 
of afgezet. 
 

Resultaat quickscan beleid Spelen met snelheid 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:04 door Amanda Revers 
 
BELEID SPELEN MET SNELHEID 
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met 
snelheid." wordt bereikt door: 
Kinderen mogen rennen en steppen op het schoolplein, echter zitten hier risico's aan verbonden 
waarvan de kinderen op de hoogte zijn zoals vallen of stoten. Ook kinderen met elkaar botsen. Op 
het schoolplein bevindt zich een stenen pad waarop de kinderen mogen steppen en rennen zodat ze 
de andere kinderen niet in de weg lopen. En de kinderen die niet willen rennen of zich met snelheid 
bewegen zich af kunnen zonderen. 
Het doel "De ruimte rond de schommel is vrij van kinderen of obstakels." wordt bereikt door: 
De schommel van het schoolplein is voorzien van een grote groene mat onder de schommel. Onze 
regel is dat de kinderen niet op deze groene mat mogen staan wanneer er wordt geschommeld om 
zo de veiligheid te waarborgen. 
Het doel "Er zijn aparte zones waar kinderen activiteiten op snelheid mogen uitvoeren." wordt 
bereikt door: 
Op het schoolplein mag men op onze aangewezen plekken activiteiten met snelheid doen en alleen 
met toezicht. 
Het doel "Er worden beschermingsmaterialen geboden voor activiteiten als bijvoorbeeld fietsen 
of skaten/ skateboarden." wordt bereikt door: 
Bij activiteiten als skeeleren moeten de kinderen verplicht een helm, elleboog, knie en 
polsbescherming om. Bij een fiets activiteit dragen de kinderen verplicht een helm. 
 

Resultaat quickscan beleid Spelen met gevaarlijke voorwerpen 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:39 door Amanda Revers 
 
BELEID SPELEN MET GEVAARLIJKE VOORWERPEN 
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen met 
gevaarlijke voorwerpen" wordt bereikt door: 
Er word niet gespeeld met gevaarlijke voorwerpen. Zo wel, dan altijd onder begeleiding van een 
medewerker. 
Het doel "Er wordt alleen gewerkt met goed werkend gereedschap dat geschikt voor de leeftijd 
van het kind." wordt bereikt door: 
Op de locatie word geen gereedschap gebruikt. Bij uitzondering met uitstapjes mogen de kinderen 
vanaf 8 jaar, onder strikte begeleiding van een medewerker gereedschap gebruiken. 
Het doel "Kinderen dragen de juiste kleding/schoeisel of beschermingsmiddelen wanneer ze 
met gevaarlijke voorwerpen spelen of werken" wordt bereikt door: 
Gevaarlijke voorwerpen worden niet gebruikt. Zo wel, worden de nodige maatregelen getroffen. 
Het doel "Kinderen die nog geen gevaar in kunnen schatten, mogen niet met gevaarlijke 
voorwerpen spelen of werken" wordt bereikt door: 
Kinderen vanaf 8 jaar mogen bij uitzondering onder strikte begeleiding werken met gevaarlijke 
voorwerpen. 
Het doel "Gevaarlijke voorwerpen waar niet mee gespeeld mag worden, zijn veilig opgeborgen." 
wordt bereikt door: 
Bestek en dergelijke zijn veilig opgeborgen in de keuken. De keuken is afgesloten met een hekje die 
niet door de kinderen zelf open gemaakt kan worden. De medewerker houdt toezicht. 
 



 

 

Resultaat quickscan beleid Trek en duwspelen (stoeien) 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:37 door Amanda Revers 
 
BELEID TREK EN DUWSPELEN (STOEIEN) 
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over trek en 
duwspelen." wordt bereikt door: 
Trek- en duwspelen zijn niet toegestaan op de locatie. Als wij met een activiteit touwtje trekken, 
dan is dat altijd onder de toezicht van een medewerker en zorgen wij ten alle tijden voor een 
veilige omgeving dat er nergens tegenaan gestoten kan worden. 
Het doel "Kinderen kunnen onder veilige omstandigheden trek en duwspelletjes doen." wordt 
bereikt door: 
Als wij met een activiteit touwtje trekken, dan is dat altijd onder de toezicht van een medewerker. 
 

Resultaat quickscan beleid Uitstapjes 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:40 door Amanda Revers 
 
BELEID UITSTAPJES 
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers wanneer er op 
stap wordt gegaan." wordt bereikt door: 
We hebben een duidelijk uitstapjes protocol. Daarin staat beschreven dat de kinderen altijd hesjes 
aan hebben als we een uitstapje gaan maken, dat ze twee-aan-twee lopen en niet weg gaan bij de 
medewerkers. 
Het doel "Er is voldoende begeleiding bij uitstapjes." wordt bereikt door: 
In ons uitstapjes protocol staat aangegeven dat wij één medewerker op zeven kinderen hanteren 
tijdens uitstapjes en tussen zeven en elf kinderen is er een vrijwilliger aanwezig. 
Het doel "De risico's op de te bezoeken locaties of de weg ernaartoe zijn bekend." wordt 
bereikt door: 
De risico's worden uitgezocht, voordat we naar de locatie gaan. Tevens is de route naar de locatie 
vooraf doorgenomen. 
Het doel "De vervoersmiddelen die gebruikt worden bij het uitstapje zijn veilig." wordt bereikt 
door: 
Wij gebruiken de benen, fiets en de auto als vervoersmiddel. Auto: De auto's die worden ingezet 
voor de uitstapjes zijn voorzien van een geldige APK keuring en een inzittende verzekering. Tevens 
zijn er voldoende zitverhogers aanwezig. Aantal zitplaatsen bepaalt het aantal zitverhogers in de 
auto. Stint ; NVT Fiets: Op de fiets is een fietszitje gemonteerd. 
 
Resultaat quickscan beleid Spelen op risicovolle plekken 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:34 door Amanda Revers 
 
BELEID SPELEN OP RISICOVOLLE PLEKKEN 
Het doel "Er zijn duidelijke afspraken gemaakt met kinderen en medewerkers over spelen op 
risicovolle plekken" wordt bereikt door: 
Wij hebben de volgende afspraken wat betreft spelen op risicovolle plekken : - Lucifers en 
aanstekers worden buiten de activiteit goed opgeborgen en zijn dan ook niet op de groep aanwezig. 
Open vuur is niet op de groep aanwezig ( koken gebeurd op een inductiekookplaat) - Wij spelen met 
de kinderen NIET bij open water ed. Wij spelen wel met water op warme dagen. Dit wordt 
aangeboden door middel van de tuinsproeiers, waterbakken en een opblaasbaar zwembadje waar 
een laagje water van max. 10 cm. 
Het doel "Gevaarlijke plekken waar kinderen niet mogen komen, zijn afgeschermd" wordt 
bereikt door: 
De kinderen zijn ervan op de hoogte dat zij niet in de keuken mogen komen. Er staat ook een hek 
voor de keuken die zij niet zelf kunnen openen. Aan het hek hangt een bordje met daarop duidelijk 
dat het hek gesloten moet blijven. De medewerkers houden hier toezicht op. 
Het doel "Er zijn veilige omstandigheden gecreëerd om op een risicovolle plek te spelen." wordt 
bereikt door: 
Alle scherpe hoeken zijn beschermd met hoekbeschermers zodra de kinderen zich stoten ze niet hun 
hoofd openhalen aan de punten en hoeken of andere beschadigingen oplopen. 
  



 

 

Verzorgen  
Resultaat quickscan beleid Eten/drinken 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:43 door Amanda Revers 
 
BELEID ETEN/DRINKEN 
Het doel "Kinderen zitten op stoelen of bankjes die passen bij de leeftijd." wordt bereikt door: 
De kinderen passen allemaal op de banken. Wij hebben kinderen tussen de 4 en 10 jaar. Wij hebben 
drie banken waar alle kinderen op kunnen zitten. We hebben kinderopvang banken, er is een 
verhoging voor de kleinere kinderen en de grotere kinderen kunnen hun voeten gewoon op de grond 
zetten. 
Het doel "Kinderen eten voor hun leeftijd geschikt eten en drinken." wordt bereikt door: 
De kinderen die eten gevarieerd. Er zijn verschillende soorten fruit en koekjes. Zo is er altijd wat 
anders voor elk kind. Bij het avond eten is er ook elke week een ander menu. De kinderen mogen 
zelf ook altijd aangeven waar ze trek in hebben, daardoor wordt er rekening mee gehouden. 
Het doel "Eten en drinken wordt hygiënisch bereid, zodat kinderen er niet ziek van worden." 
wordt bereikt door: 
Wij werken via de HACCP. De medewerkers hebben ook een HACCP-certificaat in bezit. Voor het 
eten wassen wij altijd onze handen met zeep. De kinderen weten hoe ze om moeten gaan met de 
hygiëne tijdens het eten. 
Het doel "Heet eten en drinken leiden niet tot letsel" wordt bereikt door: 
Als er warm drinken wordt genuttigd, moet dat in de keuken. De temperatuur wordt zowel in de 
koelkast als bij het avond eten gemeten. De medewerkers zelf controleren ook of de temperatuur 
goed is. Daarnaast mogen de kinderen zelf ook niet in de keuken komen 
 
Resultaat quickscan beleid Zonbescherming 
Uitgevoerd op 01-10-2019 09:51 door Amanda Revers 
 
BELEID ZONBESCHERMING 
Het doel "Kinderen worden goed beschermd tegen de zon en uitdroging." wordt bereikt door: 
We vragen altijd aan ouders of de kinderen vooraf ingesmeerd willen worden. Wij zelf smeren de 
kinderen ook altijd voor we naar buiten gaan in, als we lang buiten zijn, dan smeren we buiten bij. 
Als het heel heet is, en de kinderen spelen in zwemkleding moeten de kinderen na een tijd weer 
een shirt aan tegen verbranding op hun rug. De kinderen moeten voldoende drinken. We hebben 
dan ook als we buiten zijn drinken bij ons. Als de zon te fel is, blijven we uit de zon 
 
Resultaat quickscan beleid Dierenbezoek/agrarische kinderopvang 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:24 door Amanda Revers 
 
BELEID DIERENBEZOEK/AGRARISCHE KINDEROPVANG 
Het doel "Kinderen kunnen veilig in de buurt van de (huis)dieren op de opvang verblijven." 
wordt bereikt door: 
We hebben een vis op de opvang. Deze staat op een veilige hoogte. Als de kinderen hier naar willen 
kijken, dan word dat wel toezicht opgehouden. De kinderen mogen de vissen eten geven maar dit in 
samenwerking met een PMer 
Het doel "Kinderen worden niet ziek door contact met dieren." wordt bereikt door: 
De kinderen mogen niet met handen in de vissenkom. Als ze het eten van de vis hebben aangeraakt 
moeten ze daarna goed hun handen wassen met zeep. 
 
Resultaat quickscan beleid Overdracht van ziekte kiemen 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:37 door Amanda Revers 
 
BELEID OVERDRACHT VAN ZIEKTE KIEMEN 
Het doel "Kinderen en medewerkers wassen regelmatig goed hun handen." wordt bereikt door: 
Bij binnenkomst van de kinderen, worden de kinderen geïnstrueerd om handen te wassen. Ten alle 
tijden is er een medewerker die toezicht houdt op de kinderen. Dat de kinderen daadwerkelijk zijn 
handen wassen. Ook wassen de kinderen zijn handen bij hoesten, niezen en contact met 
ziektekiemen. De medewerkers wassen ten alle tijden zijn handen tijdens binnenkomst en 
handelingen in de keuken. 
Het doel "Kinderen en medewerkers niezen of hoesten zo dat verspreiding van 
ziekteverwekkers zoveel mogelijk wordt voorkomen." wordt bereikt door: 



 

 

Er wordt in de elleboog geniest en in ieder geval een hand voor de mond. De handen worden daarna 
wel altijd nog gewassen 
Het doel "Kinderen en medewerkers weten wat ze moeten doen als een kind een wondje 
heeft." wordt bereikt door: 
Kinderen weten dat ze niet aan het wondje mogen komen tegen bacteriën en besmettingen. De 
medewerkers weten precies wat ze moeten doen om een wondje te behandelen. Alle medewerkers 
bezitten over een EHBO-certificaat. 
Het doel "Afval vormt geen risico voor kinderen om ziek van te worden." wordt bereikt door: 
Afval wordt gelijk weggegooid zodra er afval is. Zo kunnen kinderen er niet mee in aanraking 
komen. Er wordt elke dag een nieuwe vuilniszak in gedaan 
Het doel "Er wordt gebruik gemaakt van schone doeken (vaatdoekjes, slabbetjes, spuugdoekjes, 
washandjes)." wordt bereikt door: 
Er wordt na elke keer afwassen een schone droge theedoek gebruikt. Vaatdoekjes worden bij blink 
zelden gebruikt, wij maken gebruik van hygiënische wegwerpdoekjes om de tafel, stoelen en 
banken af te nemen. 
Het doel "Kinderen spelen met schoon speelgoed." wordt bereikt door: 
Speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt. Wij houden dat bij op het schoonmaakrooster. Ook is er 
iemand die controleert of het gedaan is. 
Het doel "Kinderen kunnen zonder ziek te worden spelen in zwembadjes, als deze in de zomer 
worden opgezet." wordt bereikt door: 
Het zwembadje wordt bij blink twee keer per dag ververst met schoon water. Tenzij het water 
zichtbaar vervuild is, dan wordt dit vaker gedaan. 
Het doel "De kans dat kinderen gestoken of gebeten worden door wespen, bijen en teken, 
wordt zo klein mogelijk gemaakt." wordt bereikt door: 
In de zomer worden bekers afgedekt met folie en wordt er gedronken via een rietje. Zo kunnen de 
kinderen geen beestjes inslikken of in hun beker aantreffen. Wij als PM’ers controleren ook nog 
altijd de bekers. Bij een bezoek aan het bos worden de kinderen na afloop gecontroleerd op teken 
en wordt dit extra vermeld aan de ouders zodat zij thuis nog een controle kunnen uitvoeren. 
Daarnaast proberen we de kinderen ook gerust te stellen zodat ze rustig blijven en de kans op 
steken minder groot is. 
 
Resultaat quickscan beleid Medisch handelen 
Uitgevoerd op 01-10-2019 10:18 door Amanda Revers 
 
BELEID MEDISCH HANDELEN 
Het doel "Medewerkers zijn in staat kinderen een zorgvuldige medische behandeling te geven." 
wordt bereikt door: 
Ja, de medewerkers worden ten alle tijden geïnformeerd. De ouders vullen een meditatieformulier 
in voor toestemming. Alle medewerkers bezitten over een EHBO-certificaat en deze worden elk jaar 
herhaald. 
Het doel "Tijdens openingsuren is er altijd een volwassene aanwezig die een geldig en 
geregistreerd certificaat heeft voor kinder-EHBO." wordt bereikt door: 
Alle medewerkers bezitten over kinder-EHBO. Elk jaar krijgen de medewerkers een training over het 
kinder- EHBO. Hierdoor is ten alle tijden een medewerker die in het bezit is van de kinder EHBO 
aanwezig tijdens de openingsuren. 
 
Resultaat quickscan beleid Toiletgebruik 
Uitgevoerd op 25-02-2020 10:39 door Amanda Revers 
 
BELEID TOILETGEBRUIK 
Het doel "Het toilet bezoek/ op een schoon potje gaan gebeurt hygiënisch." wordt bereikt door: 
De wc's worden elke dag 2x schoon gemaakt, na de vso en na de BSO. En we checken regelmatig de 
wc's en als ze vies zijn maken we ze tussendoor even schoon. 
 
  



 

 

Hygiënecode  
 
Resultaat quickscan beleid Boodschappen doen 
Uitgevoerd op 30-10-2019 09:52 door Debbie Peeterse 
 
BELEID BOODSCHAPPEN DOEN 
Het doel "Er wordt op de juiste manier omgegaan met levensmiddelen zodat ze zo lang mogelijk 
houdbaar zijn." wordt bereikt door: 
De houdbaarheid van levensmiddelen speelt een belangrijke rol. Zeker bij producten waarin micro-
organismen makkelijk uitgroeien. Als de verkoper producten niet bewaart volgens de voorschriften 
op de verpakking, zijn ze minder lang houdbaar dan de THT- of TGT-datum die de verpakking 
aangeeft. Als een product nog maar kort houdbaar is, kan de houdbaarheidstermijn ongemerkt 
worden overschreden. Consumptie kan dan leiden tot een voedselinfectie. Ook de wijze van 
bewaren beïnvloedt de veiligheid van het product. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Producten zien er gaaf uit en zijn onbeschadigd in een schone verpakking." wordt 
bereikt door: 
Een beschadigde verpakking kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het product. Beschadigde 
producten kunnen besmet raken of andere producten besmetten met micro-organismen en/of 
sneller bederven (zoals fruit en groente). 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Temperatuurstijging of daling van gekochte producten/ maaltijden wordt zoveel 
mogelijk voorkomen." wordt bereikt door: 
Bij de aankoop van gekoelde en diepgevroren producten onderbreek je de koeling zodra je het 
product uit het schap haalt. Hoe langer het product ongekoeld is, hoe hoger de temperatuur wordt. 
Deze temperatuurstijging stelt micro-organismen in staat om uit te groeien. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "De temperatuur van aangeleverde maaltijden en producten voldoet aan de norm." 
wordt bereikt door: 
Gekoelde producten zijn 7 °C of lager. Bevroren producten zijn -15 °C of lager. Warme 
producten/maaltijden zijn 60 °C of hoger. 
Risicoclassificatie: 
 

Resultaat quickscan beleid Bewaren levensmiddelen 
Uitgevoerd op 11-02-2020 10:55 door Amanda Revers 
 
BELEID BEWAREN LEVENSMIDDELEN 
Het doel "Opslagruimten van producten zijn netjes en schoon." wordt bereikt door: 
Op onze schoonmaaklijst wordt er aangegeven dat wij 2x per week op de woensdag en vrijdag de 
keukenkasten schoonmaken. En dit wordt gecontroleerd door Sigourney, die verantwoordelijk is 
voor de schoonmaaklijsten. Als wij zien dat het eerder of vaker nodig is doen wij dat. 
Risicoclassificatie: 2 
Het doel "Producten worden netjes, op de juiste manier en bij de juiste temperatuur 
opgeslagen." wordt bereikt door: 
Wij hebben lijsten hangen waar wij de koelkast en warm eten temperaturen. Dat doen wij 
doormiddel van thermometer. Het afkoelen van het eten doen we in de koelkast. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Producten worden opgegeten voordat ze bedorven zijn, of de houdbaarheidsdatum is 
verlopen." wordt bereikt door: 
Wij bestellen elke week nieuwe boodschappen. Het vlees vriezen wij in en word dezelfde week nog 
opgegeten. Wij coderen de etenswaren. Elke vrijdag word alles weggegooid wat er open gemaakt is 
in de koelkast. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "De koelkast heeft altijd de juiste temperatuur." wordt bereikt door: 
Elke dag word de koelkast getemperatuurd. En dat houden wij dagelijks bij op de lijst van de 
koelkast temperatuur. 
Risicoclassificatie: 0 
  



 

 

Het doel "De inrichting en vulling van de koelkast voorkomt dat bacteriën of micro-organismen 
zich kunnen vermeerderen." wordt bereikt door: 
Ja, alle opgemaakte producten worden netjes dichtgemaakt. Zo voorkomen wij dat er bacteriën of 
micro-organismen zich kunnen vermeerderen. De koelkast word in groepen verdeeld. Alle 
fruitsoorten bij elkaar, alle beleg bij elkaar. 
Risicoclassificatie: 2 
Het doel "In de koelkast zijn levensmiddelen goed verpakt om besmetting met bacteriën of 
micro-organismen van andere producten te voorkomen." wordt bereikt door: 
Ja dat doen we doordat we alle open gemaakte levensmiddelen weer goed afsluiten en tevens 
coderen. 
Risicoclassificatie: 2 
Het doel "De vriezer heeft altijd de juiste temperatuur." wordt bereikt door: 
Ja dat meten wij doormiddel van een thermometer in de vriezer te doen. Dit houden wij ook elke 
week bij. 
Risicoclassificatie: 2 
 
Resultaat quickscan beleid Hygiënisch werken 
Uitgevoerd op 25-02-2020 09:51 door Amanda Revers 
 
BELEID HYGIËNISCH WERKEN 
Het doel "(Persoonlijke) hygiëne wordt streng nageleefd." wordt bereikt door: 
-Bij binnenkomst op de groep was je je handen, voor het bereiden van de etenswaren was je je 
handen. Zodra je klaar bent was je je handen. - Tijdens het bereiden van het eten worden er 
handschoenen gedragen. Na het toiletbezoek wast iedereen zijn handen met zeep en water. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Klaargemaakt eten komt niet in contact met rauwe producten." wordt bereikt door: 
Klaargemaakt eten komt niet in contact met rauwe producten. Want wij koken wat er op de die dag 
maar nodig is. De verpakking wordt meteen weggegooid in de prullenbak. En de spullen die worden 
gebruikt worden meteen afgewassen. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Gebruikt keukengerei veroorzaakt geen kruisbesmetting op andere levensmiddelen." 
wordt bereikt door: 
Gebruikt keukengerei wordt in de wasbak gezet en meteen af gewassen na het bereiden van 
levensmiddelen. 
Risicoclassificatie: 1 
 
Resultaat quickscan beleid Voorbereiding 
Uitgevoerd op 25-02-2020 09:44 door Amanda Revers 
 
BELEID VOORBEREIDING 
Het doel "Diepvriesproducten worden op de juiste manier ontdooid om groei van micro-
organismen en besmetting van andere producten te voorkomen." wordt bereikt door: 
Het eten, zoals het vlees, word in de ochtend uit de vriezer gehaald. Het ontdooien van het eten 
wordt in de koelkast gedaan. Voor het avond eten wordt bereid voor het eten en dan gelijk 
geserveerd. 
Risicoclassificatie: 0 
Het doel "Voorbereidende handelingen met rauwe producten worden zorgvuldig gedaan om 
besmetting met micro-organismen te voorkomen." wordt bereikt door: 
Tijdens het voorbereiden van het eten, draag je handschoenen. We gebruiken verschillende 
snijplanken. Zodra je een verpakking van een rauw product hebt open gemaakt, gooi je die gelijk 
weg. We wassen als we klaar zijn ook alles gelijk af. 
Risicoclassificatie: 1 
 
  



 

 

Resultaat quickscan beleid Voedselbereiding 
Uitgevoerd op 25-02-2020 10:45 door Amanda Revers 
 
BELEID VOEDSELBEREIDING 
Het doel "Verhitting van rauwe producten gebeurt op de juiste manier om het aantal micro-
organismen in het product te verminderen." wordt bereikt door: 
We verhitten rauwe producten op de juiste temperatuur. Wij meten dit na met een thermometer. 
Risicoclassificatie: 0 
Het doel "Ontdooide producten worden door en door verhit om uitgroei van micro-organismen 
te voorkomen" wordt bereikt door: 
Ontdooien doen we in de koelkast. Het verhitten doen we op de juiste temperatuur. Dat meten we 
door middel van een thermometer. 
Risicoclassificatie: 0 
Het doel "Bij verhitting met behulp van water is de verhittingstijd en verhittingstemperatuur 
lang/ hoog genoeg , zodat ziekteverwekkende micro-organismen worden uitgeschakeld." wordt 
bereikt door: 
Wij zorgen dat het water kookt voor we de levensmiddelen erin doen. Daarna laten we het lang 
genoeg koken, het eten moet op het water 'liggen', dan is het genoeg gekookt. 
Risicoclassificatie: 0 
Het doel "Bij verhitting door bakken, braden of grillen is de verhittingstijd en 
verhittingstemperatuur lang/ hoog genoeg, zodat ziekteverwekkende micro-organismen worden 
uitgeschakeld." wordt bereikt door: 
Ja, we zien hoe heet de kookplaat staat en controleren of het eten warm genoeg is met een 
thermometer. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Bij verhitting door frituren is de verhittingstijd en verhittingstemperatuur lang/ hoog 
genoeg, zodat ziekteverwekkende micro-organismen worden uitgeschakeld." wordt bereikt 
door: 
Wij frituren niet. Wij gebruiken een air fryer. Deze word elke keer na gebruik en wanneer nodig 
schoongemaakt. We controleren of het eten warm genoeg is. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Bij verhitting in de magnetron is de verhittingstijd en verhittingstemperatuur lang/ 
hoog genoeg, zodat ziekteverwekkende micro-organismen worden uitgeschakeld." wordt 
bereikt door: 
We eten geen restjes. Als we wel iets in de magnetron moeten opwarmen, volgen wij de instructie 
op de verpakking. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Bij verhitting op de barbecue is de verhittingstijd en verhittingstemperatuur lang/ 
hoog genoeg zodat ziekteverwekkende micro-organismen worden uitgeschakeld." wordt bereikt 
door: 
Wij barbecueën niet. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Tijdens de nabehandeling van reeds bereide producten wordt de kans op besmetting 
zo klein mogelijk gehouden." wordt bereikt door: 
Dit word zo klein mogelijk gehouden. Wij serveren het eten na bereiden gelijk 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Restjes worden op de juiste manier afgekoeld om uitgroei van micro-organismen te 
voorkomen." wordt bereikt door: 
Wij eten geen restjes. 
Risicoclassificatie: 0 
Het doel "Tijdens het bereiden van koude gerechten wordt de kans op uitgroei van micro-
organismen die kunnen leiden tot voedselinfectie zo klein mogelijk gemaakt." wordt bereikt 
door: 
Koude producten worden altijd in de koelkast bewaard. De koelkast temperatuur word elke dag 
gemeten en bijgehouden. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Producten die niet volledig worden verhit of rauw zijn, worden vermeden door 
kwetsbare groepen die er ziek van kunnen worden." wordt bereikt door: 
Wij zorgen altijd dat de producten goed klaar zijn gemaakt en ten alle tijden gaar zijn. 
Risicoclassificatie: 1 



 

 

Het doel "De temperatuur van levensmiddelen wordt tijdens het bewaren en de bereiding 
gemeten om de uitgroei van micro-organismen te voorkomen." wordt bereikt door: 
Wij meten de temperatuur van het avondeten altijd. Wij serveren het ook pas als het de juiste 
warmte heeft. 
Risicoclassificatie: 1 
 
Resultaat quickscan beleid Bereiding babyvoeding 
Uitgevoerd op 11-02-2020 10:58 door Amanda Revers 
 
BELEID BEREIDING BABYVOEDING 
Het doel "Flessenvoeding en babymelk wordt hygiënisch bereid zodat kinderen er niet ziek van 
kunnen worden." wordt bereikt door: 
n.v.t. 
Risicoclassificatie: 0 
Het doel "Aangeleverde moedermelk wordt op de juiste wijze bewaard zodat kinderen er niet 
ziek van kunnen worden." wordt bereikt door: 
n.v.t. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Afgekolfde moedermelk wordt hygiënisch bereid zodat kinderen er niet ziek van 
kunnen worden." wordt bereikt door: 
n.v.t. 
Risicoclassificatie:  
Het doel "Spenen en flessen worden zorgvuldig gereinigd zodat kinderen er niet ziek van 
kunnen worden." wordt bereikt door: 
n.v.t. 
Risicoclassificatie: 
 
Resultaat quickscan beleid Opwarmen, serveren en consumeren 
Uitgevoerd op 25-02-2020 09:30 door Amanda Revers 
 
BELEID OPWARMEN, SERVEREN EN CONSUMEREN 
Het doel "Op te warmen gerechten (kant en klaar of restjes) worden op de juiste manier verhit 
om voedselinfectie te voorkomen." wordt bereikt door: 
We eten geen restjes op Blink. Alles wat we eten wordt versbereid. Als we iets in de oven doen, dan 
leggen we bakpapier erin. De oven en magnetron worden elke dag schoon gemaakt. 
Risicoclassificatie: 2 
Het doel "Tijdens het serveren van gerechten wordt de kans op uitgroei van micro-organismen 
en kruisbesmetting zo klein mogelijk gemaakt." wordt bereikt door: 
Wij bereiden het eten elke dag vers. Het eten wordt na bereiden geserveerd voor de kinderen. Wij 
meten de temperatuur van het eten en houden dit bij. 
Risicoclassificatie: 1 
 
  



 

 

Resultaat quickscan beleid Afruimen en afwassen 
Uitgevoerd op 11-02-2020 11:17 door Amanda Revers 
 
BELEID AFRUIMEN EN AFWASSEN 
Het doel "Tijdens het afruimen van etensresten wordt de kans op uitgroei van micro-
organismen, kruisbesmetting en het aantrekken van plaagdieren zo klein mogelijk gemaakt." 
wordt bereikt door: 
Wij ruimen na het eet moment alles op en gooien alles weg in de prullenbak. De tafels worden 
schoongemaakt, en alles word opgeveegd. Het serviesgoed en bestek worden gelijk afgewassen. Zo 
voorkom je dat voedingsmiddelen zich gaan verspreiden. Tussen die stappen was je je handen 
regelmatig. En na je dienst gooi je de vuilniszak weg. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Tijdens het afwassen op de hand wordt de kans op uitgroei van micro-organismen en 
kruisbesmetting zo klein mogelijk gemaakt." wordt bereikt door: 
Wij zorgen ervoor zodra wij klaar zijn met afwassen wij onze handen grondig reinigen, met 
handzeep en desinfecterende gel. En wij drogen onze handen met tork. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Tijdens het afwassen in een vaatwasmachine wordt de kans op uitgroei van micro-
organismen, en kruisbesmetting zo klein mogelijk gemaakt." wordt bereikt door: 
N.V.T 
Risicoclassificatie: 
 
Resultaat quickscan beleid Schoonmaak en onderhoud 
Uitgevoerd op 25-02-2020 10:48 door Amanda Revers 
 
BELEID SCHOONMAAK EN ONDERHOUD 
Het doel "Levensmiddelen komen niet in contact met reinigingsmiddelen zodat 
gezondheidsklachten worden voorkomen." wordt bereikt door: 
Levensmiddelen komen niet in contact met reinigingsmiddelen omdat de reinigingsmiddelen apart in 
de kast zitten onder de wasbak. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "Werkoppervlakken en keukenmateriaal worden goed onderhouden om de kans op 
besmetting van voedingsmiddelen met micro-organismen zo klein mogelijk te maken." wordt 
bereikt door: 
Werkoppervlakken en keukenmateriaal worden goed onderhouden, doormiddel van elke keer schoon 
te maken. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "De schoonmaakmethode die wordt gehanteerd voorkomt dat levensmiddelen 
verontreinigd raken met chemicaliën." wordt bereikt door: 
- Onze schoonmaakmiddelen worden ten alle tijden bewaart in een aparte kast onder de wasbak. - 
Als de levensmiddelenkasten worden schoongemaakt, wachten we tot dat de kasten droog zijn en 
plaatsen we de levensmiddelen weer terug. 
Risicoclassificatie: 1 
Het doel "De Inrichting van de opvang en materialen worden met een frequentie schoongemaakt 
die past bij de situatie." wordt bereikt door: 
We hebben een aparte schoonmaak kast. Wij komen niet met de schoonmaak spullen in de buurt 
van de kinderen. 
Risicoclassificatie: 1 
 
 
 


