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Methodische aanpak

Grote risico’s
Wekelijks - De medewerker die Pedagogisch coach is, is tevens coördinator 
Kwaliteit en Veiligheid en voorzitter van het BHV-team. Alle taken zijn 
vertegenwoordigd in één functie met MT-verantwoordelijkheid.

Jaarlijks - We werken met de Veiligheidsmanagement methode voor bso en kdv
van de Stichting Consument en Veiligheid. Jaarlijks lopen we alle ruimtes langs 
op basis van de inventarisatielijst.

Jaarlijks – We maken we een Veiligheidsverslag als onderdeel van de RI&E. In de 
nieuwsbrief voor ouders en personeel wordt een verslag gepubliceerd.

Jaarlijks - Grote risico’s en de aanpak daarvan zijn altijd onderwerp van gesprek 
intern en met de GGD. Op dit moment is door de GGD aangegeven dat ons 
gebouw op hoofdlijnen veilig is. We bekijken steeds in een nieuwe situatie wat 
de risico’s zijn en welke acties ondernomen moeten worden.  

Incidenteel - We registreren ongevallen en evalueren deze met de betrokken 
personen. We willen vooral kijken of er patronen zijn op basis waarvan we zaken 
moeten verbeteren. Dit heeft nog niet plaats gevonden.

Incidenteel - Grote en kleine risico’s zijn onderwerp van gesprek in de teams. 2



In de praktijk

Grote risico’s

Acties van de afgelopen jaren:

• Voldoende verlichting in het hele gebouw

• Geen vallend glas vanuit de verlichting

• Apparatuur wordt zo geplaatst, dat kinderen er niet 

achter kunnen blijven haken of over struikelen

• Bij de deuren zitten Finger Alert deurstrips

• Stopcontacten zijn kind-veilig gemaakt

• Verwarming is zo gemaakt dat een kind zich niet kan 

verbranden
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Risico’s met grote gevolgen:
1. Ongezien het gebouw uit lopen
2. De straat op lopen in het spel
3. Vreemden en/of agressie op straat
4. Verdrinkingsdood i.v.m. de vijver

Buiten spelen

Grote risico’s

Specifiek in de bso
• Regels over buitenspelen (zie 

pedagogisch beleid)
• Speelgebied is bekend bij 

kinderen
• Toezicht door pedagogisch 

medewerkers (tot 9 jaar)

Algemene aanpak
• Calamiteitenplan
• Alert personeel
• In gesprek met kinderen

Specifiek voor kdv
• Hek om de peuter-kleutertuin
• Lijst met namen van kinderen 

die buiten spelen
• Verhoogde klinken en 

kinderhekjes 
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Grensoverschrijdend gedrag

Grote risico’s

Welke werkwijzes
gebruiken we?

• Protocol Meldcode
• Stappenplan Zorg
• KIVA-aanpak

Neem je dit gedrag waar?

• Pesten
• Racisme
• Homohaat
• Meisjeshaat
• Digitale agressie 
• Geweld
• Ongewenste intimiteiten
• Verwaarlozing

Bespreek het met je leidinggevende 
of de pedagogisch coach!

1. Weet wat grensoverschrijdend gedrag is
2. Als je een ‘niet-pluis’ gevoel hebt, wees dan alert en neem het serieus
3. Bespreek kleine overschrijdingen direct
4. Praat structureel met kinderen over veiligheid
5. Wees alert op ander gedrag van kinderen
6. Weet hoe je moet reageren op bezorgde ouders
7. Ken het stappenplan van je eigen organisatie
8. Stel gedragsregels op en leef ze na

8 tips 
van de 

Ageo Foundation
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https://www.kinderopvangtotaal.nl/8-tips-om-grensoverschrijdend-gedrag-aan-te-pakken-1417406w/


Bewustwording kinderen 

Kleine risico’s

7 uitgangspunten bij Huis de B

1. We gaan uit van optimale veiligheid en niet van maximale 
veiligheid

2. We belemmeren kinderen niet in hun spel en ontwikkeling

3. We werken aan het zelfvertrouwen van kinderen in fysieke en 

sociale zin 

4. We geven geen negatieve boodschappen aan kinderen

5. We wijzen niet steeds op gevaar

6. We wijzen kinderen wel op gevaarlijke situaties

7. Medewerkers zijn geen scheidsrechters en bewakers maar 

spelleiders en coaches
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Achterwachtregeling

VROEGE OCHTEND
7.30-8.00 uur

Als achterwacht op de vroege 
ochtend wordt allereerst Magda 
Walpot (locatiehoofd) gebeld en in 
tweede instantie Harma Pronk 
(pedagogisch coach). 

DOOR DE WEEK
ma-di-wo-do en vrijdagochtend

Als er plotsklaps iets gebeurd zoeken 
we eerst een achterwacht in de 
organisatie. Op kantoor werken Magda, 
Harma, Judith en Janine met een 
bevoegdheid om in te vallen op een 
groep. Eén of meer van hen zijn 
doordeweeks aanwezig.

VRIJDAGMIDDAG
13.00-18.00 uur  

Op vrijdagmiddag wordt eerst gekeken 
of twee groepen een korte tijd 
samengevoegd kunnen worden. Als 
achterwacht worden Magda Walpot of 
Harma Pronk gebeld. Als ze beiden 
afwezig zijn wordt een rooster opgesteld 
van medewerkers die in de buurt wonen.

Bij de achterwachtregeling is een 
volwassene beschikbaar die telefonisch 

bereikbaar is en die binnen vijftien 
minuten in het kindercentrum aanwezig 

kan zijn in geval van een calamiteit.
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Vier ogen principe KDV

Ons gebouw bestaat grotendeels uit glas en is daardoor letterlijk 
transparant. Deuren staan doorgaans open en de medewerkers 
en kinderen verplaatsen zich vrij door het gebouw. Dit zorgt voor 
een natuurlijke sociale controle.

Als het aantal kinderen in de 3-jarigengroep minder is dan 7 staat 
de groepsleidster alleen op de groep. Omdat er in de ochtend 
ouders in en uit lopen om hun kind te brengen zijn er meestal 
andere volwassenen. 

Vanaf 8 uur komen managers en andere medewerkers binnen. 
We zorgen dat er mensen dagelijks binnenlopen bij het Nest. 

In overleg met de GGD en de oudercommissie is besloten dat op 
deze wijze aan het vier ogen principe wordt voldaan.
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Kinder-EHBO / BHV

We hebben een BHV team van 5 tot 7 personen 
onder voorzitterschap van de medewerker 
Kwaliteit en Veiligheid. Er zijn drie bijeenkomsten 
per jaar over diverse vraagstukken van veiligheid 
en ongevallen. Er is jaarlijks een brandoefening. 
Wanneer nodig is er een terugkoppeling aan de 
teams. 

Er zijn twee medewerkers met kinder-EHBO die 
beide vier dagen werken, bij KDV en BSO. 

Het streven is om alle BHV-medewerkers ook op 
te leiden tot kinder-EHBO’ers.
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