
 

Versie 14 november 2020 

  
 
 

Veiligheids- en 
gezondheidsbeleid  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Een veilige en gezonde omgeving voor kinderen is noodzakelijk. Binnen- en 
buitenruimtes en speelmaterialen zijn veilig en schoon, er is voldoende gezonde 
voeding en beweging en er zijn regels en afspraken gericht op hygiëne en het 
voorkomen van onverantwoorde risico’s 

 

  



 

 

Inhoud 
 
1 Inleiding ........................................................................................................................................... 1 

2 Ongevallen/ bijna ongevallen .......................................................................................................... 2 

2.1 Voorbeeld ingevuld (bijna) ongevallen schema: ..................................................................... 2 

2.2 Voorbeeld ingevuld mogelijk risicoschema: ............................................................................ 3 

3 Veiligheid ......................................................................................................................................... 5 

3.1 Leefruimte ............................................................................................................................... 5 

3.2 Slaapruimten ........................................................................................................................... 5 

3.3 Keuken ..................................................................................................................................... 5 

3.4 Toilet ........................................................................................................................................ 6 

3.5 Deuren ..................................................................................................................................... 6 

3.6 Glas .......................................................................................................................................... 6 

3.7 Wandcontactdozen ................................................................................................................. 6 

3.8 Ventilatie ................................................................................................................................. 6 

3.9 Luchtvochtigheid ..................................................................................................................... 6 

3.10 Lawaai ...................................................................................................................................... 6 

3.11 Vloer ........................................................................................................................................ 7 

3.12 Asbest ...................................................................................................................................... 7 

3.13 Vluchtige stoffen en giftige stoffen ......................................................................................... 7 

3.14 Planten..................................................................................................................................... 7 

3.15 Speelgoed ................................................................................................................................ 7 

3.16 Speelkussens ........................................................................................................................... 8 

3.17 Glijbaan .................................................................................................................................... 8 

3.18 Warme dranken ....................................................................................................................... 8 

3.19 Buitenspeelplaats .................................................................................................................... 9 

3.20 Buitenspelen ............................................................................................................................ 9 

3.21 Zon ........................................................................................................................................... 9 

3.22 Kou ........................................................................................................................................... 9 

3.23 Zandbak ................................................................................................................................... 9 

3.24 Zwembad ................................................................................................................................. 9 

3.25 Dieren .................................................................................................................................... 10 

3.26 Steken en snijden .................................................................................................................. 11 

3.27 Maatregelen bij voorgevallen risico: ..................................................................................... 11 

4 Leren van Kleine Risico’s ............................................................................................................... 12 



 

 

4.1 Praktijkvoorbeeld: ................................................................................................................. 12 

5 Protocol veilig slapen en wiegendood preventie .......................................................................... 14 

5.1 Achtergrondinformatie.......................................................................................................... 14 

5.2 Preventiemaatregelen ........................................................................................................... 14 

5.3 Schriftelijke verklaringen ....................................................................................................... 15 

5.4 Toelichting protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie ............................................... 15 

5.5 Wat kunnen wij doen om de veiligheid te bevorderen? ....................................................... 15 

5.6 Uitzondering .......................................................................................................................... 16 

5.7 Fixatie .................................................................................................................................... 16 

5.8 Inbakeren ............................................................................................................................... 16 

5.9 Fopspeen ............................................................................................................................... 16 

5.10 Aansprakelijkheid .................................................................................................................. 17 

5.11 Voorkom dat een baby te warm ligt ...................................................................................... 17 

5.12 Zorg voor veiligheid in het bed .............................................................................................. 17 

5.13 Voorkom gezondheidsschade door (mee)roken ................................................................... 17 

5.14 Houd voldoende toezicht ...................................................................................................... 17 

5.15 In geval van calamiteit ........................................................................................................... 18 

5.16 Instructieblad......................................................................................................................... 18 

6 Gezondheid ................................................................................................................................... 22 

7 Schoonmaakprotocol .................................................................................................................... 22 

7.1 Droog schoonmaken ............................................................................................................. 23 

7.2 Nat schoonmaken .................................................................................................................. 23 

7.3 Aandachtspunten reiniging ................................................................................................... 23 

7.4 Desinfecteren van materialen ............................................................................................... 24 

7.5 Ventilatie en luchten ............................................................................................................. 24 

8 Voedingsprotocol .......................................................................................................................... 25 

8.1 Gezond voedingsaanbod ....................................................................................................... 25 

8.2 Vaste en rustige eetmomenten ............................................................................................. 25 

8.3 Allergieën en individuele afspraken ...................................................................................... 25 

8.4 Traktaties en feest ................................................................................................................. 25 

8.5 Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar ............................................................................. 26 

8.5.1 Drinken .......................................................................................................................... 26 

8.5.2 Eten ................................................................................................................................ 26 

8.6 Voedingsaanbod voor kinderen vanaf 1 jaar ........................................................................ 26 

8.7 Gemiddelde hoeveelheden ................................................................................................... 27 



 

 

8.8 Voedingshygiëne ................................................................................................................... 28 

8.9 Voorbereiding flesvoeding en borstvoeding ......................................................................... 28 

8.10 Klaarmaken ............................................................................................................................ 28 

8.11 Schoonmaken ........................................................................................................................ 29 

8.12 Bewaren................................................................................................................................. 29 

8.13 Andere voeding voorbereiding .............................................................................................. 29 

8.14 Bewaren................................................................................................................................. 29 

9 Lichaamsbeweging ........................................................................................................................ 30 

Zieke kinderen en medicijnen ............................................................................................................... 31 

9.1 Preventie ............................................................................................................................... 32 

9.2 Wijze van handelen door de Pedagogisch medewerksters................................................... 32 

9.3 Toedienen van medicijnen .................................................................................................... 32 

9.4 Paracetamol........................................................................................................................... 32 

9.5 Medische handelingen .......................................................................................................... 33 

Noodsituaties .................................................................................................................................... 34 

9.6 TOESTEMMINGSFORMULIER TOEDIENEN MEDICATIE .......................................................... 35 

10 Protocol Grensoverschrijdend gedrag ....................................................................................... 36 

10.1 Kindermishandeling en huiselijk geweld ............................................................................... 36 

10.1.1 Stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld .................................................. 36 

10.1.2 Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld ............................................. 38 

10.1.3 Na de melding................................................................................................................ 39 

10.1.4 Interne evaluatie ........................................................................................................... 39 

10.2 Vermoeden van geweld- of zedendelict door een medewerker .......................................... 39 

10.2.1 Stappenplan bij vermoedelijk geweld- of zedendelict door een medewerker ............. 39 

10.2.2 Nazorg en evaluatie ....................................................................................................... 40 

10.3 Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling ............................. 41 

10.3.1 Stappenplan bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling ...... 41 

10.3.2 Nazorg en evaluatie ....................................................................................................... 42 

11 Vier-ogenprincipe ...................................................................................................................... 43 

11.1 Wie wordt er betrokken bij het beleid? ................................................................................ 43 

11.2 Van principe naar praktijk ..................................................................................................... 43 

11.3 De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio: ................................................... 44 

11.4 Bouwkundig ........................................................................................................................... 44 

11.5 Personeel ............................................................................................................................... 44 

11.6 Samenwerking en klimaat ..................................................................................................... 45 



 

 

11.7 Specifieke situaties ................................................................................................................ 45 

11.8 Toezicht bij het buiten spelen ............................................................................................... 46 

11.9 Breng- en haalmomenten tijdens de drie uursregeling ........................................................ 46 

11.10 Achterwachtregeling ......................................................................................................... 46 

11.11 EHBO .................................................................................................................................. 46 

11.12 Beroepsgeheim .................................................................................................................. 47 

12 Aanvullende corona voorschriften.…………………………………………………………………………………… 48 



 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 15 november 2020 1 

1 Inleiding 

Sinds 1 januari 2018 is het verplicht dat elk kinderdagverblijf een veiligheids- en 
gezondheidsbeleid heeft. Dit is verplicht om twee redenen: 

- Een betere weging tussen de grote en de kleine risico’s voor de veiligheid en 
de gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen tegen grote risico’s en 
kinderen leren om te gaan met kleine risico’s. 

- Verschuiving van de aandacht voor uitgebreid beleid op papier naar een 
cyclisch veiligheids- en gezondheidsbeleid in de praktijk. 

Het uitgangspunt van beschermen tegen grote risico’s en leren omgaan met kleine 
risico’s vereist van de pedagogisch medewerkers dat zij inzicht hebben in mogelijke 
risico’s en dat er een goed veiligheids- en gezondheidsbeleid wordt gevoerd. 
 
Dit nieuwe beleid leidt tot meer bewustwording van mogelijke risico’s en het voeren 
van een goed beleid op grote risico’s. Het leidt tevens tot het gesprek hierover tussen 
de kinderopvangorganisatie en de oudercommissie, en tussen de 
kinderopvangorganisatie en de toezichthouder van de GGD. 
 
Bij kinderdagverblijf RATJETOE hechten wij veel waarde aan hygiëne, veiligheid en 
gezondheid. Wij worden als kinderdagverblijf gecontroleerd door de GGD en 
brandweer op zaken als hygiëne en veiligheid. Goedkeuring van deze instellingen telt 
mee voor het behoud van onze vergunning. In dit beleid hopen wij u voldoende te 
informeren over onze werkwijze omtrent het waarborgen van de veiligheid en 
gezondheid van de kinderen en het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.  
 
Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid voldoet aan de nieuwe eisen. In de praktijk 
handelen wij zoals in dit beleid beschreven is. De houder van de kinderopvang houdt 
het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel. Veranderingen in het beleid worden 
besproken met alle medewerkers en de oudercommissie. 
Ons veiligheids- en gezondheidsbeleid is inzichtelijk voor pedagogisch medewerkers, 
stagiaires, vrijwilligers en ouders. Het beleid is ter inzage aanwezig op de locatie en 
voor ouders inzichtelijk via www.kdv-ratjetoe.nl. Bovenstaande betrokkenen worden 
hier tijdens het kennismakingsgesprek op attent gemaakt. Mochten er vragen zijn 
over ons veiligheids- en gezondheidsbeleid dan kunt u deze stellen aan de houder 
van de kinderopvang. Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen op de hoogte 
zijn van onze manier van werken.  
 
De houder draagt er zorg voor dat er gehandeld word naar het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid binnen kinderopvang RATJETOE. 
 

  



 

Veiligheids- en gezondheidsbeleid, versie 15 november 2020 2 

2 Ongevallen/ bijna ongevallen 

Alle ongevallen en bijna ongevallen worden bij kinderopvang RATJETOE genoteerd 
in een daarvoor bedoeld schema.  
 
Het schema ‘ongevallen’ biedt ons een duidelijk overzicht van de frequentie, grootte 
en gevolgen van ongevallen. Wij proberen altijd een onderscheid te maken tussen 
risico’s waar kinderen iets van kunnen leren en grote risico’s die wij liever niet zien 
gebeuren. 
 
Het schema werkt als volgt: 

- Het schema wordt ingevuld wanneer er een (bijna) ongeluk(je) is gebeurd. 
- Er wordt ingevuld of het (bijna) ongeluk(je) valt onder een groot of klein risico. 

Valt het onder een groot risico dan dient er actie te worden ondernomen. Gaat 
het om een klein ongeval dan wordt de frequentie bijgehouden. Vindt het klein 
ongeval vaker dan 3 keer op dezelfde wijze plaats, dan dient er ook actie te 
worden ondernomen (denk hierbij aan kleine ongevallen zoals struikelen over 
deurmat, tegen meubel oplopen ect.). 

- Het gevolg wordt beschreven. 
- Bij een groot risico of terugkerend klein risico wordt de actie die wij gaan 

ondernemen beschreven. Het doel hiervan is (afhankelijk van het risico) het 
risico weg te nemen, te verkleinen of de kinderen hier iets over te leren. 

- Na het uitvoeren van de actie dient de datum van uitvoering genoteerd te 
worden in het schema. 

 
De ingevulde situaties worden altijd besproken met collega’s en de ouders van de 
betrokken kinderen. 
 
2.1 Voorbeeld ingevuld (bijna) ongevallen schema: 

Waar en Wat is er 
(bijna) gebeurd: 

Groot/ Klein 
risico: 

Gevolg: Actie: Actie 
uitgevoerd: 

Piet heeft zich 
geprikt aan een 
brandnetel in de 
buitenspeelplaats. 
 

Groot 
 
X 
(26/03/2018) 

Verdriet, 
plekje aan 
hand.  
 
 

-Buitengrondbox 
geplaatst om de 
brandnetel.  
-Brandnetels na 
sluitingstijd 
verwijderd en 
buitenplaats 
gecontroleerd 
op meer 
brandnetels. 

26/03/2018 

Jan is gestruikeld 
over 
speelgoedauto. 
 

Klein 
 
X 
(30/04/2018) 

Jan is 
geschrokken 
en was 
verdrietig. 

-noteren 
wanneer dit 
vaker gebeurt 
-speelgoed 
waar niet mee 
wordt gespeeld 
samen 
opruimen. 
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Naast het ‘(bijna) ongevallenschema’ maken wij ook gebruik van een ‘mogelijk 
risicoschema’. Hierin beschrijven pedagogisch medewerkers mogelijke risico’s die 
hun zijn opgevallen. Ook mogelijke risico’s die andere betrokkenen (ouders/ 
oudercommissie) aankaarten worden in dit schema opgeschreven.  
 
2.2 Voorbeeld ingevuld mogelijk risicoschema: 

Wat is het mogelijke 
risico: 

Actie: Actie uitgevoerd: 

Voordeur kan door de 
kinderen zelf geopend 
worden. 

Er wordt een haak/ schuif 
geplaatst op een hoogte 
waar de kinderen niet bij 
kunnen. Op deze manier 
kan de deur op slot en in 
geval van nood door de 
pedagogisch 
medewerkers gemakkelijk 
worden geopend.  
Kinderen komen niet 
zonder toezicht in de hal. 

13/01/2018 
Pedagogisch 
medewerkers zien erop 
toe dat er gebruik wordt 
gemaakt van de haak, 
buiten de haal-/ 
brengmomenten.  

Regelmatig vergeten 
ouders handschoenen/ 
sjaal/ muts mee te geven. 
Kinderen kunnen het 
tijdens het buitenspelen 
koud krijgen en ziek 
worden. 
 
 

In de eerstvolgende 
nieuwsbrief herinneren wij 
ouders er aan warme 
kleding/ handschoenen/ 
sjaal/ muts mee te geven. 
Wij zullen een paar extra 
handschoenen/ sjaals/ 
mutsen aanschaffen voor 
als kinderen dit een keer 
niet mee hebben.  

Aanschaffen winterkleding 
03/01/2018 
 
Nieuwsbrief 
06/01/2018 

 
Wanneer het niet meteen mogelijk is de uiteindelijke actie uit te voeren dient er een 
tijdelijke actie plaats te vinden. Bv. zoals bovenstaand voorbeeld over de 
brandnetels:  
 

- Tijdelijke actie: buitengrondbox om de brandnetels plaatsen zodat kinderen er 
niet bij kunnen en zich niet kunnen bezeren.  

 
- Uiteindelijke actie: brandnetels verwijderen en buitenspeelplaats structureel 

controleren. 
 
Als het risico niet direct kan worden verminderd/ weggenomen dan dient er direct een 
tijdelijke oplossing te worden genomen. Binnen 14 dagen dient de uiteindelijke actie 
voltooid te zijn. 
Bovenstaande schema’s worden maandelijks geëvalueerd met alle pedagogisch 
medewerkers. Wij bespreken alle (mogelijke) risico’s die we tegen zijn gekomen en 
de acties die we kunnen ondernemen de veiligheid te verbeteren. Op deze manier 
blijven wij alert op (mogelijke) risico’s. Zo nodig wordt dit genoteerd in het (bijna) 
ongevallen schema. Wij doen ons uiterste best de veiligheid te blijven verbeteren. 
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Overleg vinden wij hierbij erg belangrijk: wat valt ons op, wat is het risico, wat is de 
actie enz.. 
 
Wanneer wij (mogelijke) grote risico’s of veel voorkomende kleine risico’s met onze 
acties niet kunnen voorkomen/ verminderen, wordt dit risico toegevoegd aan dit 
beleid en zullen wij beschrijven hoe wij hiermee omgaan. Op deze manier blijft het 
toepassen van ons veiligheids- en gezondheidsbeleid een continu proces van 
opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren. 
Ons uitgangspunt is kinderen tegen grote risico’s te beschermen en te leren omgaan 
met kleine risico’s. Van sommige risico’s kunnen kinderen veel leren. Hoe wij 
hiermee omgaan zullen wij bij grote risico’s en vaak terugkerende kleine risico’s 
beschrijven.  
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3 Veiligheid 

Wij hebben bij het inrichten van de ruimte veel rekening gehouden met de veiligheid 
van de kinderen. Hieronder beschrijven wij de voornaamste mogelijke risicovolle 
situaties omtrent de veiligheid van de kinderen en hoe wij hiermee omgaan. 
 
3.1 Leefruimte 

Tijdens het verschonen, blijft de pedagogisch medewerker ten alle tijden bij het kind, 
zodat het kind niet van de aankleedtafel kan vallen. De benodigdheden om het kind 
te verschonen worden om die reden altijd vooraf klaar gelegd.  
 
Tijdens het aan tafel zitten, zet de pedagogisch medewerker de beweeglijke kinderen 
zoveel mogelijk naast zich. Kinderen in een kinderstoel zitten vast in een tuigje. Er 
wordt op gelet dat kinderen goed in de kinderstoel zitten zoals het hoort.  
 
Alleen kinderen die nog niet kunnen staan mogen in de hoge box, we zorgen ervoor 
dat de box altijd goed wordt afgesloten als we er een kind inleggen. Speelgoed dat 
als opstapje gebruikt kan worden wordt uit de box gehaald. 
 
3.2 Slaapruimten 

Onze slaapruimte is goed geventileerd. Dagelijks (tijdens sluitingstijd) wordt er 
geventileerd.  
 
Wij hebben goedgekeurde stapelledikanten voor de kinderen. De pedagogisch 
medewerkers controleren de sluitingen van de bedjes goed als zij een kind in bed 
hebben gedaan. In de slaapkamer hangt ter herinnering een lijst met belangrijke 
punten met betrekking tot het naar bed brengen van de kinderen. De kinderen slapen 
in de winter onder een laken met een dekentje of dekbedje. De kinderen hebben 
zoveel mogelijk hun eigen bed met het oog op hygiëne. Er is een protocol ter 
voorkoming van Wiegendood.  
 
Het beddengoed wordt standaard 1 keer per week of zodra een ander kind van een 
bed gebruik maakt verschoond. Wanneer het vuil is, wordt het eerder verschoond. 
Tijdens de schoonmaakwerkzaamheden wordt er goed geventileerd.  
 
3.3 Keuken 

Kinderdagverblijf RATJETOE heeft een keukenblok in de groepsruimte. Er is een 
fornuis aanwezig maar deze is niet aangesloten. De waterkoker staat ver naar achter 
op de aanrecht, zodat de kinderen er niet bij kunnen. Het water dat niet wordt gebruik 
wordt direct weggegooid. In de keuken worden geen opstapmogelijkheden geplaatst 
in de buurt van kranen zodat kinderen zich niet kunnen branden aan bijvoorbeeld 
heet water. Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen. Het warm water is 
ingesteld op maximaal 40C. Zo kan niemand zich aan het kraanwater branden.  
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3.4 Toilet 

Er is een toilet voor de kinderen en een toilet voor volwassenen aanwezig. Het 
kindertoilet is naast de groepsruimte, wij kunnen de kinderen zo nodig goed 
begeleiden bij het toiletbezoek. Na een toiletbezoek worden kinderen direct door een 
pedagogisch medewerker naar de wasgelegenheid in de groepsruimte gebracht om 
de handen gewassen. De pedagogische medewerker ziet erop toe dat 
kruisbesmetting wordt voorkomen. 
 
3.5 Deuren 

Er zijn speciale kunststof strips bevestigd, zodat de kinderen niet met hun vingers 
tussen de deur kunnen komen. Deze veiligheidstrips worden regelmatig 
gecontroleerd of zij nog in goede staat verkeren en goed vastzitten.  
De deur bij de entree heeft aan de bovenkant een extra slot. Deze wordt vast gedaan 
zodat kinderen niet ongezien naar buiten kunnen gaan om vermissing te voorkomen. 
Er zijn voldoende vluchtwegen, deze zijn gecontroleerd door de brandweer. 
 
3.6 Glas 

De opvanglocatie van kinderdagverblijf RATJETOE heeft veel ramen. Op deze 
manier houden wij de ruimte overzichtelijk en licht. Er kan gemakkelijk van binnen 
naar buiten worden gekeken en andersom. Er kan op deze manier gemakkelijk 
worden meegekeken met een beroepskracht. Wij houden al het glas transparant en 
plakken het niet dicht met werkjes en mededelingen. 
Ramen op kindhoogte mogen niet opengezet als kinderen in de ruimte zijn en zijn 
voorzien van veiligheidsglas. 
 
3.7 Wandcontactdozen 

De wandcontactdozen hebben een ingebouwde kinderbeveiliging. 
 
3.8 Ventilatie 

Slaapkamers worden tweemaal per dag geventileerd doormiddel van het openzetten 
van een raam. Ramen hoger dan 1,80m van de vloer worden zo nodig open of op 
een kier gezet. Wij streven naar een temperatuur tussen de 17 en 19 graden.  
 
3.9 Luchtvochtigheid 

De luchtvochtigheid wordt regelmatig gemeten. De luchtvochtigheid ligt tussen de 
40% en 60%. In de verschillende ruimtes worden temperatuurverschillen van meer 
dan 5 ̊ voorkomen. Dit omdat grote temperatuurverschillen condensatie en dus 
schimmelgroei tot gevolg kan hebben. In de winter mag de luchtvochtigheid niet 
langdurig hoger dan 60% zijn. 
 
3.10 Lawaai 

Luidruchtige werkzaamheden worden, zo mogelijk, gepland op momenten dat de 
kinderen er geen hinder van ondervinden. 
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3.11 Vloer 

De vloer van kinderdagverblijf RATJETOE is bedekt met vinyl. Dit is goed reinigbaar, 
isolerend en splintervrij. In het grootste gedeelte van de opvang zit vloerverwarming. 
Op de vloer in de speelkamer en de groepsruimte hebben wij zachte matten gelegd. 
Wij merken dat kinderen het fijn vinden hierop te spelen en wanneer zij vallen/ 
struikelen minder pijn ervaren. De matten zijn makkelijk schoon te maken en 
daardoor ook hygiënischer dan een vloerkleed.  
 
3.12 Asbest 

In en om Kinderdagverblijf RATJETOE is geen asbest aanwezig. 
 
3.13 Vluchtige stoffen en giftige stoffen 

Binnen Kinderdagverblijf RATJETOE worden geen sterk geurende producten 
gebruikt. In de groepsruimte worden geen producten zoals haarlak, verf en 
luchtverfrissers gebruikt. Bij RATJETOE maken wij alleen gebruik van lijm op 
waterbasis. Er worden geen terpentine of andere chemicaliën met oplosmiddelen 
gebruikt. Er wordt geen verf, vlekkenwater of boenwas gebruikt waar de kinderen bij 
zijn. 
 
Schoonmaakmiddelen of andere stoffen die voor kinderen giftig zijn worden hoog 
opgeborgen in de schoonmaakkast.  
 
Sigaretten of sigarettenpeuken zijn heel giftig. Medewerkers nemen geen rookwaren 
mee. In en om de locatie wordt niet gerookt.  
 
Wij hebben geen medicijnen op de opvang. Meegegeven medicijnen van de kinderen 
worden uit het zicht en bereik van de kinderen bewaard. Wij geven geen medicijnen 
als ouders hier geen toestemmingsformulier voor hebben getekend. 
 
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen wordt zoveel mogelijk voorkomen, maar mocht 
het noodzakelijk zijn dan wordt voorkomen dat kinderen er mee in aanraking kunnen 
komen. 
 
Bij mogelijke vergiftiging van een kind wordt 112 gebeld. 
 
3.14 Planten 

In de lente worden er zaadjes gepland in de opvang. Deze worden hoog en buiten 
het bereik van de kinderen bewaard of in de kas gezet. 
 
3.15 Speelgoed 

Bij de aanschaf van het speelgoed wordt gelet op de veiligheid, duurzaamheid, 
aantrekkelijkheid en de ontwikkeling die het stimuleert. Ook letten wij erop dat wij 
speelgoed aanschaffen welke gemakkelijk schoon te maken zijn. Wij kijken 
bijvoorbeeld of het geen holle ruimtes bevat. Aan speelgoed mogen geen koortjes of 
touwtjes zitten die langer zijn dan 22 cm om verwurging te voorkomen. Speelgoed 
mag niet te klein zijn om inslikken en mogelijk verstikking te voorkomen. Indien het 
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speelgoed een gevaar vormt voor de kinderen, wordt het apart gehouden voor 
reparatie of weggegooid. De pedagogisch medewerkers hebben de afspraak met de 
kinderen gemaakt om het speelgoed na gebruik weer op te ruimen zodat er niet over 
gevallen kan worden. 
Als groot en klein samenspelen, dan wordt er gespeeld met het speelgoed dat 
geschikt is voor de kleine kinderen of de pedagogisch medewerker speelt zelf actief 
mee met de kinderen zodat zij de veiligheid van de kinderen kan waarborgen. 
Speelgoed dat niet geschikt is voor de kleintjes, wordt alleen gebruikt door de oudere 
kinderen als de kleintjes op bed liggen of in de speelkamer wanneer de kleine 
kinderen in de leefruimte blijven. Deze twee ruimtes worden gescheiden door een 
hekje: zo houden de pedagogisch medewerkers overzicht over beide ruimtes.  
Het speelgoed wordt aan het eind van de dag weer opgeruimd. De pedagogisch 
medewerkers controleren continu of er speelgoed blijft liggen dat gevaarlijk kan zijn 
voor de kleine kinderen.  
 
Het buitenspeelgoed wordt apart van het binnenspeelgoed bewaard. Speelgoed mag 
niet meegenomen worden naar het toilet. 
 
Kinderen wordt geleerd om niet met speelgoed te gooien om te voorkomen dat ze 
andere kinderen ermee bezeren. 
 
3.16 Speelkussens 

In de speelruimte liggen een aantal foam-blokken. Met de blokken wordt veel 
gespeeld: er wordt op geklommen, er worden hutten van gebouwd enz. enz.. Wij 
merken dat dit speelgoed de grove motoriek en creatieve ontwikkeling van de 
kinderen stimuleert. Het risico van deze kussens is dat ze te hoog opgestapeld 
kunnen worden en kinderen hier mogelijk van af kunnen vallen. Wij hebben daarom 
afgesproken dat de kinderen die hier zelfstandig mee kunnen spelen niet meer dan 3 
blokken op elkaar plaatsen wanneer de kinderen onder de 2 jaar ook in dezelfde 
ruimte zijn. Wanneer dit wel het geval is, is er altijd een begeleider bij zodat zij de 
kinderen kan helpen bij het klimmen op de blokken en ze op kan vangen wanneer er 
iemand valt. 
 
3.17 Glijbaan 

In de speelkamer staat een kleine glijbaan. Wanneer kinderen onder de 2 jaar hier 
gebruik van maken zit er een begeleider bij zodat zij de kinderen kan helpen bij het 
klimmen en zo op kan vangen wanneer er iemand valt. De glijbaan staat altijd op een 
zachte mat.  
  
3.18 Warme dranken 

Wij bij Kinderdagverblijf RATJETOE hebben de regel dat warme dranken zoals  
thee en koffie op een veilige plek worden bewaard totdat de temperatuur van de 
drank zodanig gedaald is, dat deze gedronken kan worden. De pedagogisch 
medewerkers drinken geen warme dranken als er kinderen op schoot zitten. 
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3.19 Buitenspeelplaats 

Ons buitenspeelplaats is omringd met een goed afsluitbaar hekwerk om vermissing 
te voorkomen. Er is op onze buitenspeelplaatsen rekening gehouden met 
schaduwplekken voor de kinderen, zodat zij niet teveel blootgesteld worden aan 
direct zonlicht. Het buitenspeelgoed wordt regelmatig gecontroleerd. Wanneer 
buitenspeelgoed kapot is wordt het opgeborgen voor reparatie of weggegooid. De 
pedagogisch medewerkers controleren voor het betreden de buitenspeelplaats o.a. 
op kleine voorwerpen en of het hek goed dicht zit. In de herfst en winter wordt er 
regelmatig gecontroleerd op gladde plekken. De buitenspeelplaats wordt regelmatig 
gecontroleerd op oneffenheden en onkruid.  
 
3.20 Buitenspelen 

Er is altijd een pedagogisch medewerker die toezicht heeft bij het buitenspelen.  
Bij het eten en/ of drinken buiten, wordt zoetigheid vermeden i.v.m. ongedierte. Eten 
en drinken wordt direct opgeborgen na gebruik. Plakkerige handen of gezicht worden 
direct schoongemaakt.  
 
3.21 Zon 

De pedagogisch medewerkers smeren de kinderen bij mooi weer altijd in met 
zonnebrandcrème (met bescherming tegen UVA en UVB). De kinderen worden om 
de twee uur opnieuw ingesmeerd. De ouders worden gevraagd om een zonnepetje 
mee te geven. Er wordt zoveel mogelijk op toe gezien dat de kinderen met een 
zonnehoedje en T-shirt, die de schouders bedekt, buitenspelen. Tussen 12.00 uur en 
15.00 uur zoeken wij de schaduw op. Ook wordt ervoor gekozen om op extreem hete 
dagen het buitenspelen te verkorten. Op de buitenspeelplaatsen worden 
schaduwplekken gecreëerd. Tevens worden activiteiten die hoge lichamelijke 
inspanning vergen, tijdens extreem hete dagen vermeden. Bij hoge temperaturen 
krijgen de kinderen vaak iets te drinken aangeboden. 
 
3.22 Kou 

Bij extreme kou worden de buitenactiviteiten ingekort. Ook wordt er door de 
pedagogisch medewerkers op toegezien dat de kinderen warm genoeg aangekleed 
zijn. 
 
3.23 Zandbak  

De zandbak wordt altijd onder toezicht van een pedagogisch medewerker gebruikt. 
Direct na gebruik wordt het zeil over de zandbak geplaatst. De pedagogisch 
medewerker ziet erop toe dat de kinderen na gebruik van de zandbank goed hun 
handen wassen. Er wordt niet gegeten of gedronken in de zandbak. 
 
3.24 Zwembad 

Met warm weer kan er een zwembadje met een klein laagje water in de tuin staan. 
Het water wordt dagelijks verschoond en er wordt niet gegeten of gedronken in het 
bad. Als er een zwembadje buiten staat spreken de pedagogisch medewerkers met 
elkaar af wie hier bijblijft.  
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3.25 Dieren 

Kinderopvang RATJETOE is gevestigd op een gezellige woonboerderij. Op de 
boerderij wonen o.a. een paar geitjes, twee hondjes, drie pony’s en een paar kippen. 
Wij zien het betrekken van de dieren bij de opvang als grote meerwaarde. Van de 
omgang met dieren kunnen kinderen veel leren, maar dit brengt tevens een aantal 
risico’s met zich mee. Zo kan een kind door een dier o.a. gekrabd, gebeten of 
omvergelopen worden. Hier zijn wij ons bij kinderopvang RATJETOE heel bewust 
van. Wij beschrijven graag wat wij eraan doen dit risico te verkleinen. 
Wij laten de kinderen nooit zonder toezicht bij de dieren. Hoe goed dieren ook 
getraind zijn of gewend aan kinderen, wij vertrouwen ze nooit alleen bij de kinderen 
en blijven ons bewust van de risico’s. De kippen en hondjes lopen vrij om de 
boerderij. Tijdens het buitenspelen kan het dus voorkomen dat de kinderen in 
aanraking komen met deze dieren. Mochten de kinderen hier hinder van onder 
vinden worden de kippen weggejaagd en de honden naar de schuur gebracht of 
aangelijnd. De geiten en pony’s zitten achter een hek. De kinderen komen enkel met 
toestemming van de ouders en bij wijze van hoge uitzondering bij de pony’s. Je kunt 
hierbij denken aan een BSO-kind dat graag meehelpt bij het verzorgen van de 
pony’s. Bij het verzorgen van de overige dieren mogen de kinderen nadat de ouders 
hier toestemming voor hebben gegeven helpen. Je kunt hierbij denken aan het 
voeren van de kippen, appelschilletjes naar de geitjes brengen enz.. Dit gebeurt altijd 
onder begeleiding van een volwassene die de dieren kent. Wij leren de kinderen de 
dieren niet uit de hand eten te geven, niet achter de dieren aan te rennen en ze met 
respect te behandelen. Dit i.v.m. het verkleinen van de mogelijke risico’s en het 
welzijn van de dieren te waarborgen.  
 
In de opvangruimte verblijven geen dieren. Wel kan het af en toe voorkomen dat één 
van de hondjes op bezoek komt in de speelruimte. Dit zien wij als een aparte 
activiteit waar wij echt even de tijd voor nemen. Wij leren de kinderen spelenderwijs 
hoe je kunt omgaan met dieren. Hoe zie je aan de hond dat hij iets leuk vindt? 
Waarom moet je niet zelf naar een hond toe gaan maar de hond bij jou laten komen? 
Hoe kun je een hond aaien, enz.. Op deze manier leren wij de kinderen tevens de 
risico’s. Kinderen die weten hoe ze met dieren om kunnen gaat lopen in de toekomst 
minder kans op risico’s in het bijzijn van dieren. Ook kan het helpen bij de sociale 
ontwikkeling en vergroot het hun zelfvertrouwen. Wij merken dat de kinderen hier 
veel van leren en plezier in hebben. De hond komt niet in de keuken en bij de 
allerkleinste kinderen. De kleine kinderen en kinderen die het spannend vinden 
kunnen als ze het leuk vinden meekijken van achter het hekje in de groepsruimte. Na 
een activiteit met de dieren worden altijd de handen gewassen en de ruimte extra 
schoongemaakt. 
 
Ouders brengen wij tijdens de kennismaking meteen op de hoogte van hoe wij de 
verzorging van de dieren betrekken bij de opvang. Veel ouders zien dit als 
meerwaarde en kiezen om deze reden bewust voor onze manier van kinderopvang.  
 
Met allergieën voor onze dieren kunnen wij helaas geen rekening houden, dit is 
bekend bij de ouders. Uiteraard zien wij toe op een goede hygiëne binnen de 
opvangruimtes en buitenspeelplaats.  
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3.26 Steken en snijden 

Wij proberen de kans op steken en snijden zo veel mogelijk te verkleinen. Scharen 
en messen worden hoog, buiten het bereik en zicht van de kinderen opgeborgen. 
Voor de kinderen is plastic kinderbestek aanwezig. Potloden worden niet te scherp 
geslepen en net als kwasten en de kinderscharen worden alleen gebruikt onder 
begeleiding van een medewerker. Mochten wij meer voorwerpen vinden waarmee 
kinderen zich kunnen steken en snijden dan worden deze weggehaald of zullen wij in 
ons beleid beschrijven hoe wij hiermee omgaan.  
 
3.27 Maatregelen bij voorgevallen risico: 

Als er ondanks alle voorzorg toch een groot risico is verwezenlijkt zullen wij er alles 
aan doen adequaat te handelen. In een noodsituatie zullen wij altijd direct alarm 
slaan (112 bellen) en onze EHBO-kennis toepassen. Roep andere pedagogisch 
medewerkers om hulp, maar laat andere kinderen niet zonder toezicht.  De directie 
wordt gewaarschuwd; zij neemt contact op met de ouders en met medische 
instanties. Wij zullen alle feiten van het ongeval noteren. Denk hierbij aan tijdstip, de 
omstandigheden en de betrokkenen.  
 
Er is een ontruimingsplan opgesteld. Daarin staat beschreven hoe wij moeten 
handelen in de meest voorkomende noodsituaties. We oefenen dit plan minstens één 
keer per jaar om goed voorbereid te zijn. Het ontruimingsplan zit voorin de 
groepsmap. We hebben goedgekeurde brandblusapparatuur en brandmelders. De 
ruimte is goedgekeurd door de brandweer.  
 
Over grote en kleine ongevallen zullen wij altijd open zijn naar de ouders van de 
betrokken kinderen.  
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4 Leren van Kleine Risico’s 

Wij proberen bij het signaleren van risico’s altijd een onderscheid te maken tussen: 
- Grote Risico’s: risico’s met grote gevolgen betreffend veiligheid en gezondheid 

en risico’s op grensoverschrijdend gedrag. 
- Kleine Risico’s: risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid 

van kinderen beperkt zijn. 
 
Grote risico’s zullen wij altijd proberen te voorkomen, maar kleine risico’s zien wij als 
meerwaarde in de ontwikkeling van de kinderen. Wij leren de kinderen graag hoe ze 
om kunnen gaan met deze kleine risico’s. Het leren inschatten van risico’s zien wij 
als een voorwaarde voor het leren verkennen en respecteren van fysieke grenzen en 
dat is goed voor de ontwikkeling. Kinderen die vrij zijn om zelfstandig hun fysieke 
grenzen te leren kennen, leren risico’s beter in te schatten en hebben minder last van 
irreële angsten. Het vergroot hun zelfstandigheid en zelfvertrouwen.  
 
Kinderen vrijlaten in het ontdekken van kleine risico’s is in onze ogen alleen mogelijk 
wanneer wij de gevolgen van het risico goed kunnen inschatten. Wij maken daarom 
continu de afweging tussen een groot of klein risico. Hier wordt in het team veel over 
gesproken zodat we hierin kunnen leren van elkaar en alert blijven op alle mogelijke 
risico’s. 
 
Wanneer het gaat om een klein risico zullen wij kinderen niet snel remmen in hun 
spel om ze risico’s te ontnemen, maar kijken we samen hoe de kinderen (onder 
begeleiding) kunnen leren van het risico’s. Door de mogelijke risico’s te benoemen 
en de kinderen te ondersteunen waar nodig. Hieronder beschrijven wij een specifieke 
situatie waar onze manier van werken rondom kleine risico’s goed in naar voren 
komt.  
 
4.1 Praktijkvoorbeeld: 

Wij zien dat kinderen graag boven op de foamblokken in de speelkamer willen 
klimmen. Wij zullen dit niet snel verbieden (het risico’s volledig wegnemen) maar wij 
zullen kijken hoe hier op een veilige manier mee gespeeld kan worden. Bv. door het 
plaatsen van zachte matten op de grond en naast de kussens te gaan staan zodat 
kinderen, wanneer nodig, kunnen worden opgevangen. Zo maken wij het risico 
kleiner, maar kunnen de kinderen hier nog steeds van leren. Klimmen is ontzettend 
goed voor de grove motoriek en het zelfvertrouwen van de kinderen. Ook leren ze 
door zelf te ontdekken wat de risico’s zijn. Bv. ‘als ik te snel klim kan ik uitglijden’, ‘als 
ik te veel aan de zijkant klim val ik eerder en moet ik worden opgevangen’, ‘als we 
om de beurt klimmen hebben we meer ruimte en kan ik beter klimmen’. Tijdens het 
spelen benoemen wij deze risico’s spelenderwijs. Kinderen hoeven in zo’n situatie 
niks met ons advies te doen, wij geven ze hierin de ruimte dit zelf te ontdekken. Wij 
merken dat de kinderen veel leren van het ervaren van deze mogelijke risico’s, o.a. 
merken wij dat ze elkaar steeds vaker op de risico’s wijzen.  
 
Verder benoemen wij gedurende de dag heen spelenderwijs kleine risico’s. Je kunt 
hierbij denken aan: 

- ‘Speelgoed waar niet mee wordt gespeeld ruimen wij samen op, want we 
willen niet dat jij er over struikelt’. 
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- ‘Hand voor de mond als je hoest of proest. Anders kunnen andere kinderen 
ook verkouden worden’.  
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5 Protocol veilig slapen en wiegendood preventie 

5.1 Achtergrondinformatie 

Wiegendood is het plotseling overlijden van een ‘gezonde baby’, in de regel tijdens 
een slaapperiode. De meeste sterfgevallen doen zich voor in de eerste 6 
levensmaanden. Na 12 maanden komt het nog nauwelijks voor. Wiegendood komt 
meer voor bij jongetjes dan bij meisjes.  
 
Ook te vroeggeboren baby’s en baby’s met een (heel) laag geboortegewicht blijken 
een verhoogde kans te hebben op wiegendood. Het aantal gevallen van wiegendood 
is in ons land de afgelopen 10 jaar flink gedaald. De voorlichting en 
preventiemaatregelen die sinds de jaren ’80 zijn ingevoerd hebben daar zeker toe 
bijgedragen.  
 
Van de ongeveer 200.000 kinderen die er jaarlijks in Nederland worden geboren, 
overlijden er circa 30 in het eerste levensjaar zonder duidelijk ziek te zijn geweest. In 
een aantal gevallen wordt alsnog een lichamelijke oorzaak gevonden, zoals een 
hartafwijking, een infectie, verstikking of kindermishandeling. In die gevallen waarbij 
niets wordt gevonden, is soms een aantal risicofactoren aan te wijzen die in 
onderlinge combinatie of apart tot wiegendood hebben geleid. 
 
Deze factoren zijn: 

- te vroeggeboren kinderen 
- buikslapen 
- warmtestuwing  
- onveilige slaapplaats  
- rokerige omgeving   
- oververmoeidheid 

 
Helaas komt het in Nederland ook incidenteel voor dat een baby in een 
kinderdagverblijf overlijdt onder het beeld van wiegendood. Daarom spannen we ons 
in om het risico zo klein mogelijk te maken. Alle pedagogisch medewerkers, 
invalkrachten en stagiaires moeten bekend zijn met de praktische preventieve 
maatregelen die er afgesproken zijn over het veilig slapen van de kinderen. Deze 
maatregelen zijn afgeleid uit de folder Veilig Slapen van de Stichting Wiegendood. In 
de slaapkamer hangen ter herinnering de nodige instructies. 
 
5.2 Preventiemaatregelen 

- Stel ouders met een jonge baby voorafgaand aan plaatsing enkele keren in de 
gelegenheid om hun kind aan de sterk veranderde omstandigheden en de 
nieuwe routine te laten wennen. 

- Leg een baby nooit op de buik te slapen, ook niet één keertje!  
- Hang bij uitzonderingen (verklaring vereist van ouders!) een bordje met een B 

(buikligging) of F (fixatie) aan het bedje. 
- Maak het bedje laag op en gebruik géén dekbedje bij kinderen onder de 2 

jaar. 
- Controleer steeds alle kinderen als je er een naar bed brengt. 
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- Kijk regelmatig of: 
- de kinderen goed ademen 
- de luchtwegen vrij zijn 
- de temperatuur van het kind normaal is: nekje, voetjes (i.v.m. 
warmtestuwing).  

- Volg de instructies die in de slaapkamers hangen.  
- Maak gebruik van het ‘Nanny Care’ matje bij jonge kinderen. 
- Houd jonge baby’s tijdens het slapen extra goed in de gaten. 
- Indien de luchtwegen niet vrij zijn, of het kind op de buik ligt,  

draai het kind dan goed op de rug en maak de luchtwegen vrij. 
- Zet de babyfoon aan. 
- Ventileer de slaapkamer regelmatig en zorg dat het er niet te warm is  

(15-18° C).  
- Rook nooit in het kinderdagverblijf. 

 
5.3 Schriftelijke verklaringen  

- Er zijn bepaalde (aangeboren) afwijkingen waarbij buikligging (tijdelijk) 
wenselijk kan zijn. Vraag de ouders in dat geval om een schriftelijke verklaring 
van de arts te overleggen en berg een kopie op in het dossier. 

- Wijs ouders die zonder medische reden buikligging wensen, nadrukkelijk op 
de preventieadviezen. Willen zij desondanks dat hun baby in buikhouding 
slaapt, vraag de ouders om een schriftelijke verklaring door de 
eindverantwoordelijke en ouders ondertekend. Zie formulier in bijlage. 

- Stel ook een schriftelijke verklaring op, wanneer ouders willen dat hun baby 
wordt gefixeerd. Vraag naar de reden. 

 
5.4 Toelichting protocol Veilig Slapen en Wiegendoodpreventie 

Wiegendood is het onverwacht en plotseling overlijden van een ogenschijnlijk 
gezonde baby, in de regel tijdens de slaapperiode. Kinderen die aan wiegendood 
overleden zijn, zijn meestal jonger dan één jaar. Maar ook tussen het eerste en 
tweede jaar overlijden er nog enkele kinderen aan wiegendood. De oorzaak van 
wiegendood is een combinatie van verschillende factoren.  
Mogelijke externe oorzaken zijn: buikligging, warmtestuwing, onveilig 
bed/beddengoed, roken, weinig toezicht. Andere factoren die van invloed zijn: laag 
geboortegewicht, vermoeidheid, verkoudheid, stress.   
 
5.5 Wat kunnen wij doen om de veiligheid te bevorderen? 

Leg een baby nooit op de buik te slapen. Een baby op de buik te slapen leggen 
maakt het risico van wiegendood wel vier- tot vijfmaal groter dan gemiddeld. Bij een 
verkouden baby nog iets meer, bij een huilbaby aanzienlijk meer. Leg een baby dus 
niet één enkele keer op de buik te slapen, bij voorbeeld omdat het kind alleen dan 
troostbaar lijkt. Er zijn helaas diverse voorbeelden waarbij zo'n uitzondering fataal 
afliep. 
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5.6 Uitzondering 

Er zijn bepaalde, maar niet vaak voorkomende (aangeboren) afwijkingen waarbij 
buikligging (tijdelijk) wel wenselijk kan zijn. Vraag de ouders in zo’n geval om een 
schriftelijke verklaring van hun arts te overleggen en berg een kopie op in het 
dossier. Wijs ouders die zonder medische reden buikligging wensen, nadrukkelijk op 
de preventieadviezen. Willen zij desondanks dat hun baby in buikhouding slaapt 
(soms hebben zij hun kind daar al aan gewend), vraag de ouders om een schriftelijke 
verklaring en door de eindverantwoordelijke ouders ondertekend. Kiest een ouder 
wordende baby, die gezond is, in goede conditie en motorisch ontwikkeld zodat vlot 
om en om draaien geen probleem is, regelmatig zelf voor op de buik slapen, dan is 
vasthouden aan steeds terugleggen op rug niet zinvol. De baby steeds terugdraaien 
zal dan telkens de slaap verstoren. Gemiddeld zijn baby’s met vijf maanden in staat 
om zelf van rug naar buik en weer terug te draaien, maar sommigen zijn er pas met 
negen maanden aan toe. Let bij een buikslaper wel extra op de bed veiligheid!   
 
5.7 Fixatie 

Stel ook een schriftelijke verklaring op, wanneer ouders willen dat hun baby wordt 
gefixeerd. Het vastleggen van baby’s om rugligging te bevorderen wordt in 
Nederland in beginsel ontraden. Vraag naar de reden. Raadpleeg voor methode en 
randvoorwaarden de publicatie ‘Voorwaarden voor veilig fixeren’. Gaat het om een  
daarin genoemd uitzonderingsgeval, dan dient het fixeren met een ‘veilig geacht’ 
hulpmiddel, consequent en elke keer weer uiterst zorgvuldig te gebeuren. Om 
vergissingen te voorkomen wordt aan het bed van een buikslaper een kaart 
bevestigd met een grote letter B. In geval van fixeren kan een letter F daarop attent 
maken. 
 
5.8 Inbakeren 

Als ouders verzoeken hun kind op de door hen toegepaste wijze in te bakeren, dient 
allereerst te worden nagegaan of het inbakeren wordt gedaan in overleg met 
consultatiebureau of kinderarts en of de juiste, veilige methode, met goed materiaal 
en binnen veilige leeftijdsgrenzen, wordt toegepast. Een baby die niet in goede 
conditie is of bijvoorbeeld koorts heeft mag nooit worden ingebakerd. Op verkeerde 
wijze of met ongeschikte middelen inbakeren kan risicovol zijn en de kans op het 
ontwikkelen van een heupafwijking bevorderen. Strikte leeftijdsgrenzen zijn van 
belang. Een al wat oudere baby ingebakerd of losjes ingepakt erin slaagt om te 
draaien belandt in een potentieel levensbedreigende situatie! Ouders kunnen door 
het consultatiebureau worden geïnstrueerd over het inbakeren. Voor de 
consultatiebureaus is daartoe een landelijke standaard in ontwikkeling waarin wordt 
omschreven wanneer en hoe veilig en verantwoord kan worden ingebakerd en 
wanneer het moet worden ontraden. Het actuele advies is om inbakeren bij voorkeur 
na de vierde maand af te bouwen en uiterlijk na de zesde maand geheel na te laten 
in verband met toenemende veiligheidsrisico’s.  
 
5.9 Fopspeen 

Omdat veranderingen in routine duidelijk een risico verhogend effect hebben, is het 
aan te raden om een baby die bij het slapen gaan aan een fopspeen gewend is, deze 
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ook in de kinderopvang consequent voor het slapen te geven. Aanbevolen wordt het 
gebruik van een fopspeen na de leeftijd van 10 maanden af te bouwen. Gebruik voor 
een speen geen koord of lint dat langer is dan 10 centimeter.  
 
5.10 Aansprakelijkheid 

Schriftelijke verklaringen maken duidelijk hoe en waarom van preventie adviezen 
wordt afgeweken en dienen aan te tonen dat Kinderdagverblijf RATJETOE 
zorgvuldig te werk is gegaan. In geval van aansprakelijkheidsstelling is dat van 
belang. Juridische aansprakelijkheidsstelling valt te toetsen aan de mate waarin men 
nalatig dan wel zorgvuldig is geweest, opzettelijk dan wel onopzettelijk. Bij 
beoordeling zal worden gekeken naar beleid en uitvoering. Wettelijke voorschriften 
zijn van een hogere orde dan raadgevingen/ aanbevelingen, maar het is verstandig 
om interne regels niet te laten afwijken. Naast juridische is er ook morele 
aansprakelijkheid. In dat kader is van belang dat leiding en personeel zichzelf 
achteraf geen verwijten maken over zaken die hadden kunnen worden voorkomen.  
 
5.11 Voorkom dat een baby te warm ligt 

- De factor warmtestuwing speelt een waarneembare rol bij baby's die onder het 
beeld van wiegendood overlijden. Door koude overlijdt zelden een baby. 

- Zo lang de voetjes (geven uitsluitsel als het nekje doet twijfelen)  
van een baby in bed prettig (= lauw) aanvoelen, heeft deze het niet te koud. 
Een baby die zweet heeft het al gevaarlijk warm!  

- Zorg dat het niet te warm is of wordt in de slaapkamer.  
De verwarming hoeft er niet vaak aan. De aanbevolen slaapkamertemperatuur 
is 15 tot 18 graden. Controleer de thermometer.  

 
5.12 Zorg voor veiligheid in het bed 

- Leg een baby bij voorkeur in een babytrappelzak of maak het bedje kort op 
met een goed ingestopt laken met een dekentje.  

- Maak het babybed kort op zodat de voetjes vrijwel tegen het voeteneinde 
liggen. Dit is bedoeld om te voorkomen dat het kind onder het beddengoed 
schuift. Vermijd ook het opvullen van ruimte aan het voeteneinde met 
dubbelgeslagen dekens of een kussen. 

- Gebruik nooit een kussen, een kussenachtige knuffel, zachte hoofd- en 
zijwandbeschermers, zeiltjes, tuigjes, koorden of voorwerpen van zacht plastic 
in het bedje. Voor een fopspeen mag niet meer dan tien centimeter koord 
worden gebruikt.  

- Laat slaapkamertjes en beddengoed regelmatig luchten.   
 
5.13 Voorkom gezondheidsschade door (mee)roken 

Niet alleen voor wiegendood is roken een risicofactor. Rook kan een baby veel 
schade aan doen, met (levenslang!) blijvende gevolgen. Daarom mag nergens 
binnen in het gebouw van Kinderdagverblijf RATJETOE worden gerookt.   
 
5.14 Houd voldoende toezicht 

- Kijk telkens als je een kind naar bed brengt even in de andere bedjes.  
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- Houd nieuwkomers/ jonge baby’s zoveel mogelijk extra in het oog. Er zijn 
sterke aanwijzingen dat veranderingen in omstandigheden en routine bij 
(jonge) baby’s stress veroorzaken. De situatie tijdens kinderopvang verschilt in 
vrijwel alle opzichten van die in het ouderlijk huis. Het is daarom verstandig 
om ouders van jonge baby’s de gelegenheid te bieden om voorafgaand aan 
plaatsing enkele malen met hun baby op wenbezoek (bij voorkeur met 
slaapperiode) te komen.   

- Maak gebruik van de babyfoon. De (groeps)leidsters zijn verantwoordelijk voor 
het toepassen van deze regels. Zij worden geacht eventuele problemen in de 
praktijk te signaleren. Van belangrijke gebeurtenissen (ongelukken of bijna-
ongelukken) moeten zij de directie meteen op de hoogte stellen.  

 
5.15 In geval van calamiteit 

Als er ondanks alle voorzorgen toch een baby in ogenschijnlijk slechte conditie wordt 
aangetroffen, prikkel het kind dan door het aan te tikken, de voetzolen te kietelen en 
het op te pakken en kijk of het zich herstelt. Zo niet, sla dan direct alarm (112 bellen) 
en begin met reanimeren. Het is van belang om actief te handelen, omdat er sprake 
kan zijn van een zogeheten ALTE (Apparent life threatening event = ogenschijnlijk 
levensbedreigende gebeurtenis), die ten goede kan worden gekeerd. Een baby die 
bleek, blauw en/of slap wordt aangetroffen, kan na prikkeling betrekkelijk snel weer 
bijkomen. Roep andere pedagogisch medewerkers om hulp, maar laat andere 
kinderen niet zonder toezicht.  
 
De directie wordt gewaarschuwd en zij neemt contact op met de ouders, en 
onderhoud het contact met medische instanties. Het is van belang om van begin af 
aan feiten te noteren zoals het tijdstip, de omstandigheden en de betrokkenen. De te 
hulp geroepen arts dient in het belang van de diagnostiek ook zo spoedig mogelijk de 
temperatuur van de baby op te nemen. 
 
5.16 Instructieblad 

Hoe te reageren bij aantreffen (bijna) levenloos kind? 
 

- Ademhaling controleren 
- Controleer of de luchtweg vrij is 
- Collega alarmeren > 112 
- Blijf bij het kind 
- Volg EHBO-instructies 
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Buikslaap verklaring  
Voor Kinderdagverblijf RATJETOE en ouders 
 
Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger van …………………………………………. 
 
dat mijn kind tijdens de opvang op zijn/haar buik mag slapen. 
Ik ben op de hoogte van de kans op wiegendood en neem de verantwoordelijkheid. 
Kinderdagverblijf RATJETOE is niet aansprakelijk als er problemen ontstaan tijdens 
het slapen op de buik. 
 
 
Datum:       Datum: 
 
…………………………………           …………………………………….. 
 
 
Plaats:       Plaats: 
 
…………………………………             ……………………………………... 
 
 
Naam ouder/verzorger:     Naam leidinggevende: 
 
 
…………………………………           ……………………………………… 
 
 
 
Handtekening      Handtekening 
ouder/verzorger      leidinggevende 
 
 
 
…………………………………                          …………………………………… 
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Toestemmingsformulier inbakeren  
Voor Kinderdagverblijf RATJETOE en ouders 
 
Hierbij verklaar ik, ouder/verzorger van ……………………………………………. 
 
dat mijn kind tijdens de opvang mag worden ingebakerd voor het slapengaan. 
Ik ben op de hoogte van de kans op wiegendood en neem de verantwoordelijkheid. 
Kinderdagverblijf RATJETOE  is niet aansprakelijk als er problemen ontstaan tijdens 
het slapen wanneer het kind is ingebakerd. 
 
 
Datum:       Datum: 
 
…………………………………   …………………………………… 
 
 
Plaats:       Plaats: 
 
…………………………………             ………………………………….. 
 
 
Naam ouder/verzorger:     Naam leidinggevende: 
 
 
…………………………………             …………………………………… 
 
 
 
Handtekening      Handtekening 
ouder/verzorger      leidinggevende 
 
 
 
……………………………….....              …………………………………. 
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Let op tijdens op bed brengen van de kinderen: 
 

- Koord van speen 
- Elastiekjes en speldjes uit haar 
- Bedjes kort opmaken 
- Leg de kinderen nooit op hun buik (tenzij anders afgesproken) 
- Speen controleren 
- Controleer altijd of het bedje goed dicht zit 
- Controleer altijd of het kind geen etensresten meer in zijn/haar mond heeft 
- Temperatuur controleren (niet warmer dan 15-18° C)  
- Babyfoon aan 
- Kinderen onder de 1,5 slapen apart 
- Kinderen onder de 2 jaar niet onder een dekbedje laten slapen 
- Maak bij de jongste kinderen gebruik van de Nanny Care 
- Kinderen die zelf in bed kunnen klimmen slapen in het onderste bedje 
- Geen speelgoed mee op bed 
- Kinderen slapen alleen met een knuffel als deze is meegegeven door de 

ouders 
- Na het slapen raampje even open 

 
Ouders van onderstaande kinderen hebben toestemming gegeven voor het op de 
buik slapen / inbakeren: 
 
Buikslapen Inbakeren 
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6 Gezondheid 

Omdat het afweersysteem van kinderen volop in ontwikkeling is zijn kinderen een 
kwetsbare groep. Ze komen vaker in contact met allerlei ziekteverwekkers, via 
andere kinderen en doordat ze materialen en toiletten gezamenlijk gebruiken. 
Daartegen hebben ze minder weerstand opgebouwd dan volwassenen. Onderzoek 
(GGD Groningen, 2014) toont aan dat in een omgeving van drie of meer kinderen het 
aantal infecties verdubbelt. Hygiënemaatregelen zijn noodzakelijk om (onnodige) 
overdracht van ziektekiemen tegen te gaan en schadelijke gevolgen tot een minimum 
te beperken. Infecties verspreiden zich ook als er nog geen ziekteverschijnselen 
zichtbaar zijn.  
 
Wanneer een kind opgevangen wordt in een ongezonde leefomgeving kan dit grote 
invloed op de gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind. Wij zien het als een 
grote verantwoordelijkheid zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de gezondheid van 
de kinderen en een gezonde/ hygiënische leefruimte aan te bieden.  
 
Wij houden ons o.a. aan de volgende punten om de hygiëne van de kinderen en 
ruimtes te waarborgen: 

- Wij oefenen met de kinderen hoe zij hun handen goed kunnen wassen. 
- Wij leren kinderen hoest- en niesdiscipline: 

- Hoest of nies niet in de richting van een ander, 
- Draai het hoofd weg of buig het hoofd. 
- Houd bij hoesten of niezen een papieren zakdoek, de hand of 

binnenkant van de elleboog voor de mond. 
- Was de handen na hoesten, niezen of neus afvegen. 

- Wij maken gebruik van een schoonmaakrooster. 
- Wij zijn alert op ziektesymptomen. 
- Wij informeren ouders over onze regels voor handhygiëne en de hoest- en 

niesdiscipline, zodat zij dat thuis ook met hun kind kunnen oefenen. 
- Alle betrokkenen zijn op de hoogte van onze werkwijze omtrent het 

waarborgen van de gezondheid van de kinderen.  
 

7 Schoonmaakprotocol  

Door efficiënt te reinigen worden de meeste micro-organismen verwijderd. Na 
verwijdering van vuil is de voedingsbodem weg, zodat de kans op groei van micro-
organismen afneemt. Dwarrelde stofdeeltjes kunnen ademhalingsmoeilijkheden 
opleveren bij astmapatiënten. Door goed schoon te maken worden het aantal 
stofdeeltjes verlaagd. 
 
In een normale situatie is goed en regelmatig reinigen voldoende om 
besmettingsrisico’s tot een aanvaardbaar niveau te beperken. De frequentie 
waarmee gereinigd moet worden is afhankelijk van de snelheid en de mate van 
vervuiling van de verschillende ruimten. 
 
Voor reinigen gelden de volgende principes: 

- Verwijder zichtbare verontreiniging direct. 
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- Reinig oppervlakken, hulpmiddelen en materialen periodiek omdat ze door 
gebruik onzichtbaar besmet kunnen raken. Zie hiervoor het 
schoonmaakschema in de groepsmap. 

 
Wij wassen onze handen na het verschonen bij de losse wasbak en niet in de 
keuken i.v.m. de hygiëne.  
 
Schoonmaakmethoden 
 
7.1 Droog schoonmaken 

- Stof afnemen 
Hiervoor wordt een vochtige doek gebuikt. Zo wordt voorkomen dat stof in de 
lucht gaat dwarrelen. 

- Stofzuigen 
Stofzuigen is ideaal voor het verwijderen van stof op de vloer. Het nadeel van 
stofzuigen is dat zeer fijne stofdeeltjes via de uitgeblazen lucht in de ruimte 
terechtkomen. Er wordt geventileerd tijdens het stofzuigen. 

 
7.2 Nat schoonmaken 

- Meubilair en voorwerpen worden schoongemaakt met een sopje met dettol. 
- De vloeren worden schoon gemaakt met een dweil. 

 
7.3 Aandachtspunten reiniging 

- Tijdens het schoonmaken wordt er schoon materiaal gebruikt (schone doeken, 
schone dweil etc.). 

- Eerst wordt er droog schoon gemaakt. Hier wordt altijd van schoon naar vuil 
en van hoog naar laag gewerkt. 

- Voor het schoonmaken wordt een juiste dosering van schoonmaakmiddel 
gebruikt. 

- Zichtbaar vervuild sopwater wordt tussendoor ververst. 
- De schoonmaakmaterialen worden na gebruik gereinigd. Doeken worden op 

60⁰C gewassen en het schoonmaakmateriaal wordt aan de lucht gedroogd. 
Natte sopdoeken en dweilen worden nooit nat in emmers achtergelaten om 
uitgroei van bacteriën te voorkomen.  

- Het filter van de stofzuiger wordt volgens het voorschrift van de fabrikant 
vervangen. 

- Bij reinigen is een goede volgorde van cruciaal belang. Wij werken altijd van 
schoon naar vuil. Starten bijvoorbeeld in de slaapruimte, poetsen dan de 
groepsruimte en eindigen in de sanitaire ruimte. We gebruiken hierbij voor 
elke ruimte een nieuw sopje en nieuwe doek. Voor het toilet hebben we een 
aparte emmer en doek. 

- Wanneer een vloer met een bezem wordt geveegd wervelt stof op. Het (fijne) 
stof daalt op een later tijdstip weer neer in de ruimte. Daarom beperken wij het 
gebruik van een bezem bij kinderopvang RATJETOE en gebruiken in plaats 
daarvan een vochtige dweil. 
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- Wij besteden extra aandacht aan het reinigen van handcontactpunten, zoals 
kranen, lichtknopjes, deurkrukken en doorspoelknoppen. Via deze 
oppervlakken kunnen ziektekiemen makkelijk worden overgedragen.  

- Wij reinigen zoveel mogelijk op momenten dat er geen kinderen aanwezig zijn 
bijvoorbeeld voor zij gebracht worden, nadat zij opgehaald zijn, of terwijl zij in 
bed liggen. Hiermee voorkomen wij dat een kind in contact komt met 
schoonmaakmiddelen en dat kinderen op een gladde vloer lopen waarop zij 
kunnen uitglijden. 

- De schoonmaakmiddelen worden hoog in de schoonmaakkast opgeborgen. 
- Prullenbakken worden dagelijks geleegd.  

 
7.4 Desinfecteren van materialen 

In situaties waarbij een verhoogd risico op besmetting aanwezig is, moet desinfectie 
toegepast worden. Bij deze handelingen wordt er gedesinfecteerd: 

- Een oppervlak met bloed (bijvoorbeeld uit bloedneus of wondjes). 
- Een oppervlak is vervuild met diarree of braaksel. 
- In bijzondere situatie (zoals bij een epidemie) op advies van de GGD. 
- Desinfectie is alleen voldoende, wanneer er voorafgaand goed gereinigd is. 

Een desinfectans moet strikt volgens voorschrift worden gebruikt. De juiste 
volgorde van handelingen, een juiste dosering, voldoende inwerktijd en goed 
naspoelen en drogen, zijn bepalend voor de effectiviteit en veiligheid van het 
proces. 

- Wij desinfecteren niet waar reiniging voldoende is. 
- Wij gebruiken een zo beperkt mogelijk pakket aan desinfectiemiddelen. 
- Wij desinfecteren de thermometer na gebruik. 
- Wij laten oppervlak na desinfectie aan de lucht drogen 
- Huishoudchloor (bleekwater) mag niet worden gebruikt om te desinfecteren. 

Huishoudchloor is instabiel qua samenstelling en leidt niet tot adequate 
desinfectie. Bovendien is het middel niet toegelaten als desinfectiemiddel. 

- In de praktijk gebruiken wij alleen alcohol 70% als desinfectiemiddel.  
 
7.5 Ventilatie en luchten 

Al onze ruimten hebben voldoende ventilatiemogelijkheden. De pedagogisch 
medewerkster moet ervoor zorgen dat de ventilatievoorziening voldoende open 
staan. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. 
Luchten is belangrijk op momenten dat er extra veel verontreiniging verspreid wordt 
zoals tijdens het stofzuigen en tijdens bewegingsspelletjes. Ook bij het verschonen 
van de bedjes en bij het opvouwen van de was moet er extra gelucht worden. 
Luchten is ook ’s ochtends vroeg nodig als er ’s nachts niet geventileerd is. Bij 
kinderdagverblijf RATJETOE luchten we minimaal 10 minuten per dag, maar streven 
naar 2 keer 10 minuten. Luchten kan het beste gebeuren als er weinig kinderen 
aanwezig zijn. Bijvoorbeeld tijdens het buitenspelen of tijdens het slapen.  
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8 Voedingsprotocol 

Hieronder hebben wij onze richtlijnen voor het geven van eten en drinken 
beschreven. Overleg met ouders vinden wij hierbij erg belangrijk. 
 
 
8.1 Gezond voedingsaanbod 

Dit voedingsbeleid is gebaseerd op de richtlijnen van het voedingscentrum. Wij 
vinden het belangrijk om kinderen gezonde voeding te bieden en zo positief bij te 
dragen aan hun ontwikkeling. Wij bieden daarom voornamelijk basisproducten aan 
uit de Schijf van Vijf en hanteren de 5 regels van de schijf: 
 
 
 
 

 
 
8.2 Vaste en rustige eetmomenten 

Kinderdagverblijf RATJETOE hanteert vaste eettijden. Dit zorgt voor een herkenbaar 
ritme en dat levert de kinderen rust op. We eten samen aan tafel. Dit is gezellig en 
het zorgt voor duidelijke eetmomenten. We nemen rustig de tijd om te eten en zorgen 
voor een fijne sfeer. Onze pedagogisch medewerkers geven het goede voorbeeld 
aan tafel. Zij eten samen met de kinderen, ze begeleiden bij de maaltijd en hebben 
een voorbeeldfunctie. Onze pedagogisch medewerkers bepalen wanneer het kind 
eet, het kind bepaalt uit een gezond voedingsaanbod wat het eet en hoeveel het 
daarvan eet. Wij dringen geen eten op. 
 
8.3 Allergieën en individuele afspraken 

Wij houden rekening met allergieën van kinderen. Er is ook ruimte om individuele 
afspraken te maken wanneer het noodzakelijk is om af te wijken van het 
voedingsbeleid, bijvoorbeeld bij een dieet of een bepaalde (geloofs)overtuiging.  
 
8.4 Traktaties en feest 

Een verjaardag betekent feest en bij een verjaardag kom vaak een traktatie kijken. Er 
kan zowel een niet-eetbare traktatie als een eetbare traktatie aangeboden worden. 
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Tijdens een verjaardag mag er best even lekker gesnoept worden. Bij speciale 
gelegenheden bieden wij af en toe snoep aan. Wij proberen de hoeveelheid suiker, 
zout en verzadigd vet die kinderen dan binnen krijgen voor zover mogelijk te 
beperken. 
 
8.5 Voedingsaanbod voor kinderen tot 1 jaar 

Baby’s hebben een eigen voedingsschema. Wij hanteren onderstaande 
aandachtspunten voor hun voeding. 
 
8.5.1 Drinken 

Melk: Met de ouders is besproken of hun kind borstvoeding of flesvoeding krijgt. Bij 
afgekolfde borstvoeding leveren ouders voldoende gekolfde melk af op het 
kinderdagverblijf. Ouders leveren geen klaargemaakte flesvoeding aan. Tijdens het 
vervoer, ook in een koeltas, kan de flesvoeding namelijk niet voldoende koud worden 
bewaard. Wij geven kinderen onder de 12 maanden geen gewone melk. Daarin zit te 
weinig ijzer en goede vetten en te veel eiwit. 
 
Ander drinken: Naast borstvoeding of flesvoeding bieden wij de kinderen water, 
lauwe thee zonder suiker of diksap aan. 
 
8.5.2 Eten 

(Eerste) hapjes: We starten met het geven van eerste hapjes in overleg met de 
ouders. Volgends de richtlijn ‘Voeding en eetgedrag voor Jeugd Gezondheidszorg’ is 
dit tussen 4 en 6 maanden. We beginnen met de zogenaamde ‘oefenhapjes’, waarbij 
het eten fijngeprakt is. Zodra kinderen hapjes krijgen, laten we ze de mondmotoriek 
oefenen met een lepeltje. In overleg met de ouders gaan we de melkvoedingen 
steeds meer vervangen en gaat het kind steeds meer echt maaltijden eten. Het fruit 
die we als oefenhapje tussendoor aanbieden is vers gepureerd. We bieden bij dit fruit 
nog geen combinaties van verschillend soort fruit aan. Het kind leert dan eerst 
wennen aan de losse smaken. Zo leert hij die beter herkennen en waarderen en dat 
is beter voor zijn smaakontwikkeling. Naarmate het kind beter kan happen zullen wij 
in overleg met de ouders stukjes vers fruit geven. Aan een zachte smaak went een 
kind makkelijker. Het fruit waarmee we beginnen is bijvoorbeeld peer, appel en 
banaan. 
 
Broodbeleg: We besmeren het brood vaak met een beetje zachte margarine uit een 
kuipje, hierin zitten veel onverzadigde (goede) vette. Meer beleg dan margarine hoeft 
niet. Gebruiken we toch meer beleg, dan doen we dit in overleg met de ouders. 
 
8.6 Voedingsaanbod voor kinderen vanaf 1 jaar 

Drinken: We bieden lauwe thee zonder suiker, diksap, melk en ranja aan. 
 
Broodbeleg:  Als beleg bieden wij zowel hartig beleg als zoet beleg aan. Hartig beleg 
is niet per se beter dan zoet beleg. Wij zorgen ervoor dat het beleg mager is en niet 
te veel calorieën en ongezonde vetten bevat. Ook letten we op de hoeveelheid suiker 
en zout.  
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Wij geven de kinderen geen producten van rauw vlees zoals filet americain, 
ossenworst, carpaccio of niet-doorbakken tartaar. Wij geven ook geen rauwe of 
voorverpakte gerookte vis. Hierin kunnen ziekmakende bacteriën zitten. 
 
Voor kinderen vanaf 1 jaar hebben wij het o.a. volgende voedingsaanbod: 
Drinken 
 Water (kraanwater) 
 Diksap, ranja 
 (Vruchten)thee zonder suiker 
 Halfvolle melk, karnemelk, optimel 
Brood en beleg 
 Volkoren-, wit- of bruinbrood 
 Zachte (dieet)margarine  
 Zoet beleg zoals appelstroop, jam, of gekleurde hagelslag  
 Hartig beleg (mager) kaas, ham, kipfilet, smeerkaas, smeerworst; 
 Groente zoals tomaat en komkommer; 
Tussendoor 
 Fruit zoals appel, peer, banaan, kiwi, druiven, meloen, aardbei, mandarijn 

(seizoensfruit) 
 Groente zoals komkommer en snoeptomaatjes 
 Rijstwafel, knäckebröd, krentenbol; 
 Ontbijtkoek, lange vinger, beschuitje. 

 
Met feestelijke gelegenheden kan het zijn dat wij cakejes of pannenkoeken bakken 
met de kinderen. 
 
In de tuin rondom kinderopvang RATJETOE staan verschillende fruitbomen. Ook 
hebben wij een kas waar we elk jaar samen met de kinderen fruit en groente in 
verbouwen. Wij proberen de kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij dit proces. 
 
8.7 Gemiddelde hoeveelheden 

Onderstaande tabel geeft de gemiddelde dagvoeding van kinderen per leeftijdsgroep 
weer. Dit is de dagvoeding die kinderen nodig hebben om alle voedingsstoffen 
binnen te krijgen. Dit is inclusief het eten en drinken dat kinderen ’s morgens en ’s 
avonds thuiskrijgen. De hoeveelheden zijn gemiddelden en dienen als richtlijn voor 
pedagogisch medewerkers en ouders. De hoeveelheden passen wij aan op de 
behoeften van elk kind. 
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8.8 Voedingshygiëne 

Bereiden en bewaren van voeding. Wij gaan veilig om met het eten van de kinderen 
om te voorkomen dat ze ziek worden. Bij het bereiden en bewaren van voeding 
hanteren wij de onderstaande aandachtspunten. 
 
8.9 Voorbereiding flesvoeding en borstvoeding 

- De flesjes van de kinderen zijn voorzien van een naam. 
- De afgekolfde borstvoeding is voorzien van een naam en een datum. 
- Van tevoren maken we de werkplek schoon en wassen we onze handen met 

water en zeep. 
 
8.10 Klaarmaken 

- We proberen de flesvoeding zoveel mogelijk per fles klaar te maken en niet al 
van tevoren. 

- De flesvoeding en afgekolfde borstvoeding verwarmen we in een 
flessenwarmer. 

- We laten de melk niet warmer worden dan 30-35C (drinktemperatuur). Dit is 
met name van belang voor borstvoeding omdat de beschermende stoffen in 
deze voeding verloren gaan als de melk te warm wordt. 

- De warmte van klaargemaakte melk controleren wij door middel van een 
thermometer. 

 

Productgroep 1 tot 4 jaar 4 tot 9 jaar 9 tot 13 jaar 
Groente 1-2 opscheplepels 

(50-100 gram) 
2-3 opscheplepels 
(100-150 gram) 

3-4 opscheplepels 
(150-200 gram) 

Fruit  1-2 stuks (150 
gram) 

1-2 stuks (150 
gram) 

2 stuks (200 gram) 

Brood 2-3 sneetjes 3-4 sneetjes 4-5 sneetjes 
Aardappels of 
Rijst/ pasta/ 
peulvruchten 

1-2 stuks of 
1-2 opscheplepels  
(50-100 gram) 

2-3 stuks of  
2-3 opscheplepels 
(100-150 gram) 

3-4 stuks of 
3-4 opscheplepels 
(150-200 gram) 

Melk(producten) 2-3 bekertjes  
(300 ml) 

2 normale bekers 
(400 ml) 

3 normale bekers 
(600 ml) 

Kaas ½ plak (10 gram) ½ plak (10 gram) 1 plak (20 gram) 
Vlees(waren), vis, 
ei en 
vleesvervangers 

50-60 gram 60-80 gram 80-100 gram 

Margarine/halvarine 
voor op brood 

5 g/sneetje 
(dieet)margarine  
(10-15 gram) 

5 g/sneetje 
halvarine 
(10-15 gram) 

5 g/sneetje 
halvarine 
(10-15 gram) 

Vloeibare bak- en 
braadproducten/olie 

1 eetlepel  
(15 gram) 

1 eetlepel  
(15 gram)  

1 eetlepel 
(15 gram) 

Drinken 750 ml (inclusief 
melk) 

1 liter (inclusief 
melk) 

1-1,5 liter (inclusief 
melk) 

Extra’s  100 kcal 200 kcal 200-300 kcal 
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8.11 Schoonmaken 

- Melk die overblijft na het voeden gooien wij weg. 
- Direct na het drinken spoelen we de fles en speen schoon met water.  
- De fles en de speen wassen we in heet sop 
- De fles en speen laten we ondersteboven op een schone, droge doek drogen. 

 
 
8.12 Bewaren 

Borstvoeding: Gekoeld aangeleverde borstvoeding plaatsen we zo snel mogelijk 
onderin de koelkast. We bewaren deze maximaal 24 uur in de koelkast. 
Flesvoeding: Indien flesvoeding toch al van tevoren wordt klaargemaakt dan zetten 
we deze meteen na het klaarmaken in de koelkast. Deze flesvoeding bewaren we 
maximaal 8 uur in de koelkast, daarna gooien we het weg. 
 
8.13 Andere voeding voorbereiding 

- De handen van de kinderen worden gewassen met water en zeep voor het 
eten. 

- De pedagogisch medewerkers wassen hun handen met water en zeep voor 
het eten en voor het bereiden van voeding. 

- Ingevroren producten ontdooien we afgedekt in de koelkast. 
- We zorgen ervoor dat het aanrecht, keukengerei en de snijplank schoon zijn. 
- Fruit wassen we om stof en vuil te verwijderen. 

 
8.14 Bewaren 

- We maken gebruik van stickers om de datum waarop het product geopend is 
te vermelden. Verpakkingen sluiten we direct na gebruik. We gebruiken 
afsluitbare bakjes om eten te beschermen tegen uitdrogen, bacteriën en 
schadelijke stoffen. 

- Bederfelijke producten zoals vleeswaren, leggen we direct na gebruik weer in 
de koelkast. We gooien deze producten weg als de ‘te gebruiken tot’ - datum 
is bereikt. 

- Restjes worden niet hergebruikt. 
- Staat op een product ‘gekoeld bewaren’, dan bewaren we het in de koelkast. 

Producten met het bewaaradvies ‘koel bewaren’ bewaren we in een donkere 
ruimte bij een temperatuur van 12 tot 15 C. 
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9 Lichaamsbeweging 

Naast hygiëne en gezonde voeding zien wij lichaamsbeweging ook als essentieel 
onderdeel bij het bieden van gezonde kinderopvang. Voldoende en spelenderwijs 
bewegen is belangrijk voor de ontwikkeling van jonge kinderen. Op jonge leeftijd 
gezond beweeggedrag aanleren is makkelijker dan op latere leeftijd ongezonde 
gewoontes afleren.  
 
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen tegenwoordig minder bewegen dan vroeger. 
Bovendien lijkt een kwart van de 0-4-jarigen in de winter niet dagelijks buiten te 
komen. Genoeg bewegen en het ontmoedigen van langdurig zitten draagt bij aan 
bijvoorbeeld motorische, persoonlijke, sociale en emotionele vaardigheden aanleren, 
bot- en spierontwikkeling, hersenontwikkeling en preventie van overgewicht.  
In de praktijk zien wij dat kinderen graag en veel willen bewegen. Kinderen die vrij 
kunnen bewegen en ontdekken, zijn vrolijk en gaan op zoek naar hun eigen 
mogelijkheden.  
 
Wij geven ze hier alle ruimte voor, o.a. door dagelijks buiten te spelen en de ruimte 
zo in te richten dat er voldoende beweegruimte is voor alle kinderen in verschillende 
leeftijden en ontwikkelingsfases. Naast de kans die wij de kinderen aanbieden vrij te 
bewegen en te spelen, bieden wij ook gerichte activiteiten aan. Denk hierbij aan 
peutergym, dansen, balspellen etc.. Op deze manier stimuleren wij de kinderen op 
een positieve manier voldoende te bewegen. Omdat wij kleinschalig zijn, kunnen wij 
ook hierin goed rekening houden met de individuele behoeftes van elk kind.  
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Zieke kinderen en medicijnen 
 
Als ouder kies je onder andere voor een kinderdagverblijf omdat de opvang voor je 
kind gegarandeerd is. Een uitzondering hierop is echter een ziek kind. Zieke kinderen 
kunnen het kinderdagverblijf niet bezoeken. Dan rijst de vraag vanzelf: wanneer is 
een kind ziek? In dit protocol wordt uitgelegd hoe er met zieke kinderen wordt  
omgegaan en wat de richtlijnen bij het toedienen van medicijnen zijn.  
 
Zieke kinderen  
Kinderen zijn ziek als:  

- Hun lichaamstemperatuur boven 38 graden koorts is. 
- Ze 1-op 1 aandacht van de leidster nodig hebben. 
- Ze een besmettelijke ziekte hebben. 

 
Bij koorts wordt opgemerkt dat dit zeer kind afhankelijk is. Het ene kind voelt zich met 
een lichaamstemperatuur van 38 graden niet lekker, terwijl een ander kind bij een 
lichaamstemperatuur van 38 graden nog lekker aan het spelen is. Sommige kinderen 
hebben vaak verhoging, andere kinderen hebben nooit koorts. Bij het bekijken of een 
kind op het kinderdagverblijf mag blijven of kan komen, wordt in eerste instantie 
uitgegaan van de lichaamstemperatuur, maar wordt ook gekeken naar het kind. In 
principe moeten kinderen met een temperatuur boven 39 graden opgehaald worden. 
 
Een kind dat 1-op1 aandacht nodig heeft, voelt zich niet lekker, om wat voor reden 
dan ook. Er wordt verondersteld dat kinderen zich thuis het beste op hun gemak 
voelen en kunnen rusten of beter worden. Bovendien vindt op een kinderdagverblijf 
groepsopvoeding plaats en is er derhalve geen mogelijkheid om een kind gedurende 
de hele dag 1-op1 aandacht te geven.  
 
Bij onderstaande ziekten kan het kind niet naar het kinderdagverblijf komen:  
Krentenbaard: Tenzij de plek behandeld wordt met bacteriële zalf en goed afgedekt 
kan worden met steriel gaas en kleding. 
Hoofdluis: Tot de hoofdluis geheel verdwenen is (indien een broertje/zusje hoofdluis 
heeft, wordt van de ouders verlangd dat zij het kinderdagverblijf daarvan op de 
hoogte brengen). 
 
Minder vaak voorkomend:  

- Bof   
- Ernstige diarree  
- Veelvuldig braken  
- Kinkhoest  
- Mazelen  
- Rodehond  
- Roodvonk  
- RS-virus  
- Hersenvliesontsteking  
- Geelzucht  
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9.1 Preventie  

Om besmetting binnen het kinderdagverblijf te voorkomen, worden de volgende 
maatregelen genomen:  

- Kinderen met bovenstaande besmettelijke ziekte worden niet op het 
kinderdagverblijf toegelaten.  

- Kinderen die tijdens het verblijf op het kinderdagverblijf ziek worden, moeten 
zo snel mogelijk door de ouders worden opgehaald.  
 

9.2 Wijze van handelen door de Pedagogisch medewerksters  

Indien een kind ziek wordt tijdens het verblijf bij Kinderdagverblijf RATJETOE wordt 
door de pedagogisch medewerkster in het logboek de symptomen, de temperatuur, 
de datum en het tijdstip genoteerd. Vervolgens worden de ouders op de hoogte 
gebracht en verzocht hun kind op te (laten) halen.  
 
Indien er een besmettelijke ziekte onder de kinderen heerst, worden de ouders 
daarvan op de hoogte gebracht. Indien er tussen de ouders en de pedagogisch 
medewerkster onenigheid dreigt over het ziektebeeld en/of symptomen en het wel of 
niet ophalen van het kind, worden de richtlijnen uit dit protocol gevolgd. 
Onderstaande richtlijnen zijn aanleiding voor de pedagogisch medewerkster om de 
ouders te bellen:  

- Gedrag  
- Lichamelijke kenmerken  
- Andere signalen  
- Lichaamstemperatuur boven de 38 graden  
- Wens van de ouders wanneer ze over de situatie van hun kind geïnformeerd 

willen worden.  
 

9.3 Toedienen van medicijnen  

Op advies van de GGD worden medicijnen alleen toegediend als deze door de 
(huis)arts zijn voorgeschreven. Ouders dienen een verklaring te ondertekenen waarin 
zij onder andere vermelden welk medicijn wanneer in welke dosering moet worden 
toegediend. Het formulier dient volledig te worden ingevuld. 
De pedagogisch medewerker die de medicijnen toedient let op de volgende zaken:  

- Is het medicatieformulier volledig ingevuld 
- Zit het medicijn in de originele verpakking  
- Wat is de houdbaarheidsdatum  
- Dat het medicijn volgend voorschrift wordt bewaard (bv. in de koelkast) 

 
9.4 Paracetamol  

Paracetamol wordt veel gebruikt bij kleine kinderen, o.a. bij het doorkomen van 
tanden en kiezen (al dan niet met koorts) na een inenting of bij pijn of koorts zonder 
directe aanleiding. Koorts heeft namelijk altijd een oorzaak, die niet vaak direct aan 
te tonen is. Op kinderdagverblijf RATJETOE is geen paracetamol of andere 
medicatie aanwezig. Wij geven geen paracetamol/zetpil aan de kinderen. Wanneer 
een kind zich niet goed voelt nemen wij contact op met de ouders zodat hij/zij 
opgehaald kan worden. Wij hebben hiervoor gekozen omdat kinderen wanneer zij 
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pijnstilling nodig hebben, naar onze mening het liefst thuis zijn. Op een 
kinderdagverblijf zijn altijd meer prikkels dan thuis, waardoor kinderen beter thuis in 
alle rust kunnen uitzieken. Mochten de ouders anders wensen dan zullen wij kijken of 
er een uitzondering mogelijk is.  
 
In dat geval ligt de verantwoording altijd bij de ouder en dient het medicatieformulier 
voorafgaand volledig te worden ingevuld. Stel dat het kind ernstig ziek wordt en de 
koorts is onderdrukt met paracetamol, dan kan het kinderdagverblijf daarvoor niet 
aansprakelijk worden gesteld. Wij verzoeken ouders geen paracetamol te geven op 
de dag dat het kind naar het kinderdagverblijf komt. Wanneer dit wel het geval is 
dient de ouder dit te melden, dit omdat het als het uitgewerkt is een koortspiek kan 
veroorzaken.  
 
9.5 Medische handelingen  

De pedagogisch medewerksters zijn niet bevoegd om medische handelingen uit te 
voeren. Mocht er zich een situatie voordoen waarin het noodzakelijk is dat er bij een 
kind tijdens het verblijf een medische handeling verricht wordt, dan zal per geval 
besloten worden of aan dit verzoek gehoor kan worden gegeven. Hierbij worden de 
regels uit de Wet BIG gevolgd. Deze wet houdt in dat bepaalde handelingen alleen 
mogen worden verricht als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:  

- De medische handeling moet worden verricht in opdracht van een 
beroepsbeoefenaar die voor het verrichten van de handeling zelf bevoegd is.   

- De persoon die de handeling verricht, moet de aanwijzingen van de 
opdrachtgever opvolgen. 

- De persoon die de handeling verricht, moet bekwaam zijn om de handeling te 
verrichten. 

- Er wordt een aanvullende overeenkomst met de ouders afgesloten. In een 
dergelijke overeenkomst worden de afspraken over de aanvullende zorg, de 
financiering ervan en de aansprakelijkheden van het kinderdagverblijf en het 
personeel nader geregeld. 

- Uit de aanvullende overeenkomst moet expliciet blijken voor welke medische 
handelingen de ouders van het kind toestemming hebben verleend.  

- Uit een zogenaamd ‘autorisatieformulier’ dient de toestemming van een arts 
en bovendien de beschikbaarheid, bekwaamheid en bereidheid van de 
medewerkster te blijken.  

- De medewerkster ontvangt aanwijzingen van de arts met betrekking tot: 
- De wijze waarop de handeling moet worden uitgevoerd.  
- Algemene aandachtspunten ter observatie na het uitvoeren van de 

handeling 
- Instructies voor het handelen bij bepaalde verschijnselen.  
- De arts bepaalt in hoeverre extra toezicht en tussenkomst van zijn/haar 

kant noodzakelijk is.  
Afspraken dienen schriftelijk te worden vastgelegd.  
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Noodsituaties  
De Wet BIG is slechts van toepassing op medische handelingen die beroepsmatig 
worden verricht. In noodsituaties wordt iedereen geacht naar beste vermogen te 
handelen en kan het verrichten van voorbehouden handelingen in strijdt met de wet 
zelfs noodzakelijk zijn. In dat geval is er sprake van overmacht en levert de 
hulpverlening geen strafbaar feit op. Er is altijd een volwassene aanwezig met een 
diploma voor Eerste Hulp aan Kinderen.  
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9.6 TOESTEMMINGSFORMULIER TOEDIENEN MEDICATIE 

Naam ouder/ verzorger 
 
 

 

Naam kind 
 
 

 

Naam pedagogisch medewerkster 
 
 

 

 
Bovengenoemde ouder/ verzorger geeft middels dit formulier toestemming om zijn of haar 
kind tijdens de opvang het hierna genoemde medicijn toe te dienen. Het medicijn wordt 
alleen toegediend wanneer deze wordt meegegeven in de originele verpakking. 
 
Naam medicijn 
 

 

Datum of periode waarop het medicijn dient 
te worden gegeven:  
 

       
 

Het medicijn wordt verstrekt op voorschrift 
van: 
 

      arts 
      apotheek 
      ouder/ verzorger 

Dosering: 
 
 

 

Tijdstip: 
 
 

 

Wijze van toedienen: 
 
 

Via… 
 

Bijzonderheden (bv…… uur voor de 
maaltijd, niet i.c.m. melkproducten, zittend/ 
liggend etc.) 

 

Medicijn wordt bewaard: 
 

In de koelkast / buiten de koelkast 

 
De ouder is bekend met de werking van het medicijn op zijn kind en heeft dit reeds zelf 
toegediend. Kinderopvang RATJETOE heeft de houdbaarheidsdatum van de medicijnen 
gecontroleerd en is niet aansprakelijk voor de eventuele bijwerkingen die kunnen optreden 
als gevolg van het door de pedagogisch medewerker toegediende medicijn.  
 
Voor akkoord 
 
Datum      Plaats 
 
…………………………………………  ………………………………………. 
 
Handtekening ouder   Handtekening pedagogisch medewerker 
 
 
…………………………………......  ………………………………........ 
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10 Protocol Grensoverschrijdend gedrag 

Het doel van dit protocol is een veilig klimaat en omgeving te creëren bij 
kinderopvang RATJETOE waarbij iedereen die bij RATJETOE kom zich veilig en 
welkom voelt. Wij zullen dit protocol volgen en er alles aan doen grensoverschrijdend 
gedrag te voorkomen. 
 
Kinderopvang RATJETOE wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met 
dit protocol willen wij grensoverschrijdend gedrag voorkomen en indien nodig 
aanpakken.  
 
Door het vier-ogenprincipe goed te volgen maken wij de kans op grensoverschrijdend 
gedrag zo klein mogelijk. Voor meer informatie over het handelen bij 
grensoverschrijdend gedrag verwijzen wij naar de meldcode. Met vragen en advies 
kun je altijd terecht bij de vertrouwensinspecteur tel. 0900 111 3 111.  
 
De houder bevordert de kennis en het gebruik van de meldcode. 
 
10.1 Kindermishandeling en huiselijk geweld 

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of 
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of 
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 
vorm van fysiek of psychisch letsel. Kenmerken van kindermishandeling kunnen zijn: 
angst, onmacht, isolement, eenzaamheid en loyaliteit.  
 
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het 
slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, 
belaging en bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, 
beschadiging van goederen in en om het huis). De combinatie van kinderen en 
huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. De handelwijze bij huiselijk 
geweld is hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan. 
 
10.1.1 Stappenplan kindermishandeling en huiselijk geweld 

 STAP 1  

In kaart brengen van signalen 

De pedagogische medewerker: 

 Observeert het kind 
 Brengt signalen bij het kind in kaart, zie 

bijlage 3 en 4 
 Bespreekt de zorg met houder 
 Bespreekt de zorg met betrokkenen 
 Documenteert 

   

 STAP 2 

Collegiale consultatie 

De pedagogisch medewerker: 

 Bespreekt signalen met collega’s 
 Heeft overleg met houder voor advies 
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Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem) 

Bij twijfel: letseldeskundige 

 Heeft contact met Veilig Thuis voor advies 
 Geeft (indien van toepassing) signaal in 

verwijsindex 
 Documenteert 

   

 STAP 3 

Gesprek met de ouder (en indien mogelijk 
het kind) 

De pedagogisch medewerker: 

 Heeft gesprek met betrokkenen 
 Documenteert 

   

 
 

 

 STAP 4 

Wegen van het geweld aan de hand van 
afwegingskader 

Bij twijfel: altijd contact met Veilig Thuis 

De pedagogisch medewerker: 

 Beoordeelt de risicotaxatie  
 Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis 
 Weegt aan de hand van afwegingskader 
 Documenteert 

      

  AFWEGING 1 

Is melden 
noodzakelijk? 

 AFWEGING 2 

Is hulpverlening (ook) 
mogelijk? 

 

    

 STAP 5 

Beslissen over het doen van een melding en 
het inzetten van noodzakelijke hulp 

De pedagogisch medewerker: 

 Beslist aan de hand van de uitkomsten 
(van het afwegingskader) 

 Bespreekt een melding met de 
betrokkenen 

 Documenteert 
 

 

 
 

  
 

 

 

NB. Op ieder moment kan met Veilig Thuis contact worden opgenomen voor (anoniem) advies. 
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10.1.2 Afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld 

 

 

1. Heb ik een 
vermoeden?

Ja

2. Acute en/of 
structurele 

onveiligheid?

Ja

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

3. Hulp 
mogelijk?

Ja

4. Acceptatie 
van hulp?

Ja

5.Gewenste 
resultaat?

Ja

Hulp bieden

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Afsluiten en 
vastleggen
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10.1.3 Na de melding  

Als kinderdagverblijf RATJETOE een melding doet bespreekt de pedagogisch 
medewerker/ houder met Veilig Thuis ook wat hij/zij zelf kan doen om het kind of de 
gezinsleden te beschermen en te ondersteunen: de betrokkenheid van 
kinderdagverblijf RATJETOE eindigt niet bij een melding. Kinderdagverbijf 
RATJETOE blijft in overleg met Veilig Thuis ondersteunen en beschermen. 
Veilig Thuis houdt de pedagogisch medewerker en/ of de houder op de hoogte van 
de uitkomsten van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.  
 
Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling in de 
thuissituatie van één van de kinderen van de kinderopvangorganisatie kan dit ook 
impact hebben op de (andere) beroepskrachten en andere kinderen. 
Kinderdagverblijf RATJETOE besteedt hier aandacht aan in teamoverleggen of 
tijdens intervisies. 
 
10.1.4 Interne evaluatie 

Kinderdagverblijf RATJETOE evalueert en documenteert de toepassing van de 
meldcode systematisch. De uitvoering hiervan wordt zoveel mogelijk door een 
medewerker gedaan die niet zelf actief binnen het proces is geweest. Zo nodig 
worden verbeteringen in afspraken en/of procedures aangebracht. 
 
10.2 Vermoeden van geweld- of zedendelict door een medewerker 

Wanneer er aanwijzingen bestaan van een geweld- of zedendelict tegen een kind 
door een medewerker is houder verplicht dit te melden bij de vertrouwensinspecteur 
van de Inspectie van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur overlegt met de 
houder of er aangifte moet worden gedaan bij de politie. Medewerkers moeten bij 
aanwijzingen van een geweld- of zedendelict tegen een kind door een collega 
contact opnemen met hun werkgever. Vermoedt de medewerker dat de houder zich 
hier schuldig aan maakt, dan moet de medewerker aangifte doen bij de politie. 
Ouders kunnen met aanwijzingen van geweld tegen een kind ook contact opnemen 
met de vertrouwensinspecteur. 
 
10.2.1 Stappenplan bij vermoedelijk geweld- of zedendelict door een medewerker 

 STAP 1A  

In kaart brengen van signalen 

De pedagogische medewerker: 

 Observeert 
 Brengt signalen in kaart 
 Documenteert 

   

 STAP 1B 

Direct melding doen van vermoeden bij 
de houder  

De pedagogische medewerker: 

 Is verplicht het vermoeden van een geweld- of zedendelict door 
een collega jegens een kind direct bij de houder te melden 
(tenzij het vermoeden de houder betreft)  
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 STAP 2 

In overleg treden met 
vertrouwensinspecteur 

De houder: 

 Moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur 
(overlegplicht) indien hij/zij aanwijzingen heeft dat een collega 
een geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan jegens een 
kind 

 Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet doen 
van aangifte 

 Documenteert 
   

 STAP 3 

Aangifte doen 

De houder: 

 Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij de politie 
(aangifteplicht) 

 Stelt de beroepskracht in ieder geval voor de duur van het 
onderzoek op non-actief 

 Legt een draaiboek aan 
 Raadpleegt de GGD 
 Regelt ondersteuning voor kind en ouders 
 Volgt het ingestelde onderzoek van de politie 
 Documenteert 

 

    

 STAP 4 

Handelen naar aanleiding van onderzoek 
politie 

De houder: 

 Rehabiliteert en/of 
 Geeft waarschuwing af en/of 
 Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen 
 Documenteert 

 

 

      

 STAP 5 

Nazorg bieden en evalueren 

De houder: 

 Biedt nazorg aan ouders en 
kinderen 

 Biedt nazorg aan 
beroepskrachten 

 Organiseert ouderavonden 
 Verwijst door naar externe hulp 
 Evalueert de procedures 
 Documenteert 

 

   

 

10.2.2 Nazorg en evaluatie 

Kinderdagverblijf RATJETOE vindt het belangrijk dat nazorg wordt aangeboden aan 
alle betrokkenen. Dit kan door middel van ouderavonden, het uitnodigen van 
deskundigen of specifieke doorverwijzing. Kinderdagverblijf RATJETOE zal zich 
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hierin laten adviseren door de GGD. Voor de kinderen kan, als dit nodig is of als de 
ouders van de kinderen dit nodig achten, extra hulp worden ingezet. Ook evalueert 
Kinderdagverblijf RATJETOE de genomen stappen om in mogelijke toekomstige 
situaties adequaat te kunnen handelen. 
 
10.3 Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 

Seksualiteit is een wezenlijk onderdeel van de ontwikkeling van jeugdigen naar 
volwassenheid. Kinderen die naar kinderdagverblijf RATJETOE gaan, moeten in de 
eerste plaats fysiek veilig zijn en zich ook zo voelen, ook op het gebied van 
seksualiteit. Daarnaast hebben zij, afhankelijk van hun leeftijd en situatie, 
ondersteuning nodig bij hun ontwikkeling op het gebied van intimiteit en seksualiteit 
door deze bespreekbaar te maken en seksueel grensoverschrijdend gedrag te 
voorkomen.  

10.3.1 Stappenplan bij seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling 

 STAP 1A  

In kaart brengen van signalen 

De pedagogische medewerker: 

 Observeert 
 Brengt signalen in kaart 
 Bespreekt signalen met collega’s en houder 
 Documenteert 

   

 STAP 2 

Melden van het gedrag bij 
leidinggevende 

De pedagogische medewerker: 

 Meldt het gedrag bij houder 
 Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte 

 

   

 STAP 3 

Beoordelen ernst van het gedrag 

De houder: 

 Raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD 
 Gaat in gesprek over het gedrag met ouders van zowel het kind 

dat het gedrag vertoont als met de ouders van de kinderen die 
ermee worden geconfronteerd  

 Weegt de ernst van het gedrag: 
o licht seksueel grensoverschrijdend gedrag: bespreken in 

het team, inschakelen externe hulp niet nodig; 
o matig seksueel grensoverschrijdend gedrag: 

waarschuwing, inschakelen hulp; 
o ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag: direct 

ingrijpen vereist, maatregelen conform stap 4. 
 Documenteert 

   

 STAP 4 

Maatregelen nemen 

De houder: 

 Stelt een intern onderzoek in 
 Schakelt experts in zoals GGD en Veilig Thuis 
 Organiseert zorg voor kinderen en ouders 
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 Gaat in gesprek met ouders van kind dat gedrag vertoont én met 
de ouders van kinderen die geconfronteerd werden met het 
gedrag over de te nemen maatregelen 

 Documenteert 

    

 STAP 5 

Beslissen en handelen  

De houder: 

 Beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang van het 
kind dat het gedrag heeft vertoond 
 

 

      

 STAP 6 

Nazorg bieden en evalueren 

De houder: 

 Biedt nazorg voor ouders, 
kinderen en beroepskrachten 

 Organiseert ouderavonden 
 Verwijst door naar externe hulp 
 Evalueert de procedures 
 Documenteert 

 

   

 

10.3.2 Nazorg en evaluatie 

Kinderdagverblijf RATJETOE informeert alle pedagogische medewerkers en andere 
betrokkenpartijen bij vermoedelijk seksueel overschrijdend gedrag bij kinderen 
onderling en overlegt met alle betrokken partijen over eventueel te nemen 
maatregelen ten aanzien van het kind of de kinderen die met het gedrag 
geconfronteerd werden en ten aan zien van het kind dat het gedrag vertoonde. 
 
Verder evalueert en documenteert Kinderdagverblijf RATJETOE de verscheidene 
stappen binnen het gehele proces en de verschillende stappen te evalueren om waar 
nodig verbeteringen in afspraken en/of procedures aan te kunnen brengen. 
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11 Vier-ogenprincipe 

Het vier-ogenprincipe betekent dat er altijd een volwassene moet kunnen meekijken 
of meeluisteren bij een pedagogisch medewerker in de kinderopvang. De 
rijksoverheid heeft het advies van de commissie van Gunning overgenomen en het 
vier-ogenprincipe vanaf 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle kinderdagverblijven.  
 
De aanleiding voor het vier ogenprincipe is treurig. In de Amsterdamse zedenzaak 
kon PM’er Robert M. zijn gang gaan en in een kinderdagverblijf op klaarlichte dag 
meerdere kinderen ernstig seksueel misbruiken. Ouders, de overheid en bovenal de 
sector zijn hier zo van geschrokken, dat het advies van de commissie Gunning om 
altijd minimaal twee volwassenen de groep te laten waarnemen snel werd omgezet in 
beleid. 
 
Volgens de Brancheorganisatie Kinderopvang en BOINK (2012) betekent het vier-
ogenprincipe dat er ten alle tijden iemand moet kunnen meekijken of meeluisteren bij 
de opvang van kinderen. De uitwerking van dit vier-ogenprincipe is maatwerk. De 
invulling zal voor iedere organisatie anders zijn, passend bij het pedagogisch beleid 
en financiële haalbaarheid. 
 
Wij kunnen ons goed vinden in dit beleid. Doordat er naast een beroepskracht altijd 
nog één volwassene aanwezig is, wordt het risico op grensoverschrijdend gedrag 
door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige 
aanwezige volwassenen en kinderen zo klein mogelijk gemaakt. Wij zullen erop 
toezien dat er conform dit beleid wordt gehandeld door alle betrokkenen.  
 
11.1 Wie wordt er betrokken bij het beleid? 

Hoewel het woord anders doet vermoeden, gaat het om meekijken of meeluisteren. 
Over de wijze waarop een kinderdagverblijf dit principe invoert heeft de 
oudercommissie adviesrecht. Vervolgens is het kinderdagverblijf verplicht de ouders 
te informeren over de wijze waarop vorm is gegeven aan het vier-ogenprincipe.  
 
11.2 Van principe naar praktijk 

Zoals zo vaak bij nieuwe regelgeving, is er geen strikte uitvoeringsrichtlijn 
meegegeven door de wetgever. Dit is een voor- en een nadeel. Het nadeel is dat je 
nooit kunt stellen dat je het 100% goed of 100% slecht doet. Het voordeel is dat er 
ruimte is om voor elke situatie een oplossing op maat te bedenken die recht doet aan 
de specifieke omstandigheden.  
 
Kinderdagverblijf RATJETOE geeft de volgende invulling aan het vier-ogenprincipe 
en het voorkomen van misbruik.   
 
Op Kinderdagverblijf RATJETOE streven wij ernaar om 2 pedagogisch medewerkers 
op de groep te hebben, maar als er niet genoeg kinderen zijn dan kunnen we van dit 
streven afwijken. Wettelijk mag je bij halve groepen alleen op de groep.  
 
Kinderdagverblijf RATJETOE geeft als volgt invulling aan het vier-ogenprincipe:  
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- Door de inzet van stagiaires en vrijwilligers staat een pedagogisch 
medewerker nooit alleen.  

- In de slaapkamers maken wij gebruik van babyfoons, zodat er altijd een 
collega kan meeluisteren.  

- De groepen zijn voorzien van ramen, zo ook richting de buitenspeelplaats 
zodat collega’s van zorg- en leerboerderij ‘t Biggetje altijd kunnen meekijken.  

- Door het samenwerken met zorg- en leerboerderij ‘t Biggetje is naast een 
pedagogisch medewerker altijd nog een volwassen persoon op de locatie 
aanwezig. Ook wanneer ’t Biggetje gesloten is, omdat collega’s op locatie 
woonachtig en dus altijd aanwezig kunnen zijn. 

 
Bij Kinderdagverblijf RATJETOE zorgen wij dat we altijd met vier ogen in het pand 
zijn. Er is altijd een vaste pedagogisch medewerker aanwezig met daarnaast een 
pedagogisch medewerker, stagiaire, vaste inval of vrijwilliger.  
 
11.3 De wettelijke bepaling over de beroepskracht-kind-ratio: 

De houder houdt de beroepskracht-kind-ratio nauwlettend in de gaten. Dit gebeurt 
door voor het plaatsen van nieuwe kinderen of extra opvangdagdelen de 
beroepskracht-kind-ratio te controleren via 1ratio.nl.  
 
Het is conform het ‘convenant kwaliteit’ toegestaan per dag gedurende maximaal drie 
uur af te wijken van de beroepskracht-kind-ratio. Hoe wij dit toepassen hebben wij 
beschreven in ons pedagogisch beleid. 
 
11.4 Bouwkundig 

 • Wij houden al het glas transparant en plakken het niet dicht met werkjes en 
mededelingen. 

 • De groepsruimte is rondom voorzien van grote ramen, zodat er altijd van 
buiten naar binnen gekeken kan worden en andersom.  

 • De groepsruimte is zo ingericht dat er hoekjes gecreëerd zijn op kindhoogte 
waarbij de pedagogisch medewerker de ruimte in zijn geheel kan overzien. 

 • De groepsruimte ligt aan de buitenspeelplaats waardoor er zicht is op de 
medewerker die buiten is met de kinderen en andersom. In dit geval wordt er 
geen gebruik gemaakt van de speelkamer. Zo houden de pedagogisch 
medewerkers zicht op elkaar. 

 • Slaapkamer heeft een babyfoon. Deze babyfoon is naast het controleren hoe 
het met de kinderen gaat ook een controle voor de pedagogisch medewerker 
als die op de slaapkamer is. 

 • Als een pedagogisch medewerker de slaapkamer in gaat blijft de deur open. 
 • De verschoonruimte is in de groep waardoor er altijd zicht op is. 

•   Wanneer een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat wordt er    
  geen gebruik gemaakt van de speelkamer. De ruimte is dan afgesloten 
middels een hekje. 

  
11.5 Personeel 

In het belang van de kinderen werken wij met een klein team van vaste 
gediplomeerde pedagogisch medewerkers. Hierdoor kunnen de pedagogisch 
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medewerkers beter op de individuele emoties van de kinderen anticiperen. Dit draagt 
bij aan het creëren van een opvang waarin kinderen zich vertrouwd en veilig voelen, 
wat erg belangrijk is voor de ontwikkeling.  
 

- Alle pedagogisch medewerkers zijn gediplomeerd. 
- Van iedere pedagogisch medewerker is er een Verklaring Omtrent Gedrag 

(VOG). Dit geldt tevens voor stagiaires of vrijwilligers. 
- Nieuw personeel wordt pas aangenomen na een screening en eventueel  

referentienavraag. 
- Stagiaires staan altijd boventallig en dus nooit alleen op een groep. 
- Een pedagogisch medewerker is niet langdurig en  

structureel alleen buiten met de kinderen. Vanuit de groepsruimte is er zicht 
op de buitenspeelplaats en wij werken tevens met walkietalkies zodat we goed 
kunnen blijven communiceren.  

- Wij streven ernaar om met vrijwilligers te werken voor de extra activiteiten op 
de groep en een extra paar ogen. Ze zijn boventallig op de groep en mogen 
geen verzorging doen. 

   
Tijdens het laatste half uur dat een pedagogisch medewerker mogelijk alleen in het 
gebouw is, worden de laatste kinderen door hun ouder(s) opgehaald. Daardoor is 
een pedagogisch medewerker eveneens op dit moment zelden alleen met een kind. 
Tussen 7.00 uur en 9.00 uur worden de kinderen gebracht. In het eerste uur dat een 
pedagogisch medewerker alleen werkt, zijn er meestal ouders op de groep waardoor 
de pedagogisch medewerker niet alleen is. Tevens zijn er begeleiders van zorg- en 
logeerboerderij 't Biggetje aanwezig op de locatie. 
 
11.6 Samenwerking en klimaat 

- Er heerst een open werkklimaat zodat medewerkers elkaar altijd aan durven te 
spreken op hun handelen. Dit creëren we door elkaar feedback te (leren) 
geven. 

- Er wordt gewerkt met een vast team met de continuïteit op de groep als 
uitgangspunt. Dit zorgt ervoor dat medewerkers aan elkaar gewend zijn, wat 
het aanspreken op niet gepast gedrag makkelijker kan maken. 

- Mocht er een pedagogisch medewerker alleen op de groep staan dan kan het 
zijn dat een stagiaire/vrijwilliger als extra paar ogen fungeert. 

 
11.7 Specifieke situaties 

Gedurende de dag doen zich verschillende bezettingsmomenten voor qua kinderen 
en qua bezetting van medewerkers. Hieronder beschrijven wij de situaties waarbij het 
voorkomen kan worden dat een pedagogisch medewerker alleen is met de kinderen 
en hoe wij hier mee omgaan met inachtneming van het vier-ogenprincipe.  
Tijdens uitstapjes gaan pedagogisch medewerkers (of een pedagogisch medewerker 
en een volwassene) minimaal met zijn tweeën op pad met een groepje kinderen. 
Als een pedagogisch medewerker alleen met een groepje kinderen op pad gaat, dan 
is dit een vaste pedagogisch medewerker van Kinderdagverblijf RATJETOE en dan 
is dit in een omgeving waar voldoende sociale controle aanwezig is van andere 
mensen. Wij zorgen ervoor dat er wanneer er kinderen aanwezig zijn altijd voldoende 
pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig blijven.  
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11.8 Toezicht bij het buiten spelen 

Van binnenuit is de buitenspeelplaats overzichtelijk en houdt degene die binnen is 
mede toezicht op het buitenterrein. Ook werken wij met walkietalkies. 
 
11.9 Breng- en haalmomenten tijdens de drie uursregeling 

Indien kinderopvang RATJETOE per dag ten minste tien aaneengesloten uren 
opvang biedt, kunnen wij afwijken van het vereiste aantal minimaal in te zetten 
beroepskrachten.  
 
Wij kunnen tussen 09.00 en 12.00 uur gebruik maken van de 3 uursregeling. Dan is 
ten minste de helft van het aantal vereiste beroepskrachten aanwezig en is er 
minimaal nog één volwassene op de locatie. Buiten deze tijden voldoen wij aan de 
beroepskracht-kindratio. 
 
11.10 Achterwachtregeling 

De Wet Kinderopvang schrijft voor dat ieder kinderdagverblijf een 
achterwachtregeling moet hebben. Een achterwacht is een volwassen persoon die in 
geval van nood ten alle tijden ingeschakeld kan worden en binnen ambulance 
aanrijdtijd aanwezig kan zijn op locatie. Tijdens onze openingstijden hebben wij een 
achterwachtregeling getroffen. Dit is van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 
18.00 uur. Dit houdt in dat op bovenstaande tijden mensen op een lijst beschikbaar 
zijn in geval van nood als pedagogisch medewerkers alleen op de groep aanwezig 
zijn. Hiervoor wordt meestal de vaste inval ingezet. Dit houdt in dat deze persoon die 
dag niet ingezet is, maar wel ‘stand‐by’ staat voor als zich onverwachts problemen 
voordoen. Collega’s van zorg- en leerboerderij 't Biggetje' fungeren ook als 
achterwacht. Omdat zij op locatie woonachtig en dus altijd aanwezig kunnen zijn, 
kunnen zij ook als achterwacht fungeren wanneer ’t Biggetje gesloten is.  
 
In de groepsmap zit een lijst met contactgegevens van de verschillende 
achterwachten. De achterwachten zijn Ariane Bootsma, Lotte Boersma, Doortje 
Boersma en Julia Boersma. De contactgegevens zijn tevens bekend bij al onze 
pedagogisch medewerkers. Wanneer de gebruikelijke achterwacht een dag niet 
beschikbaar is en hiervoor een andere achterwacht stand-by staat, worden alle 
aanwezige medewerkers hier persoonlijk van op de hoogte gebracht. Tevens wordt 
het ter herinnering genoteerd in het logboek.  
 
11.11 EHBO 

Vanaf 1 januari 2018 is het verplicht dat op elk kinderdagverblijf altijd een 
volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan 
kinderen. De houder van kinderopvang RATJETOE draagt er zorg voor dat er altijd 
minimaal één volwassene aanwezig is die gekwalificeerd is voor het verlenen van 
eerste hulp aan kinderen. Dit wordt nauwkeurig bijgehouden. Verder wordt erop 
toegezien dat de pedagogisch medewerkers tijdig op herhalingscursus gaan. Zo blijft 
de kennis actueel en de kwalificatie geldig. Er is een EHBO-koffer aanwezig. 
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11.12 Beroepsgeheim  

Kinderdagverblijf RATJETOE werkt met een beroepsgeheim en een privacy beleid. 
Het privacy beleid is in te zien via de beleidsmap en voor ouders via www.kdv-
ratjetoe.nl. Het beroepsgeheim is om de privacy van kind en ouder veilig te stellen. 
Afspraken die gelden voor het beroepsgeheim:  
 
De werknemer is verplicht informatie vanuit zijn functie geheim te houden voor zover 
die verplichting uit de aard van de zaak volgt, of hem uitdrukkelijk is opgelegd. Deze 
verplichting geldt ook na beëindiging van het dienstverband. Onverminderd wettelijke 
bepalingen die op de werkgever rusten, is de werkgever verplicht tegenover derden 
informatie over individuele werknemers geheim te houden tenzij de individuele 
werknemer voor openbaarmaking schriftelijk toestemming heeft gegeven. 
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12 Aanvullende Coronavoorschriften  

 
Praktische zaken: 

- Als kinderen één of meer van de volgende klachten hebben, zoals niezen, 
verkouden, loopneus, keelpijn, (lichte)hoest, benauwdheid, koorts dan blijven ze 
thuis.  

- Is er iemand in het gezin verkouden met benauwdheidsklachten? Dan blijft het kind 
thuis. 

- Als er bij een van de gezinsleden koorts boven 38 graden Celsius is dan blijven alle 
gezinsleden thuis. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mogen de kinderen weer 
naar de opvang. 

- Als iemand in het huishouden van de kinderen positief getest is op COVID-19 dan 
moeten het hele huishouden wachten tot die persoon 24 uur klachten vrij is en dan 14 
extra dagen thuisblijven. 

- Bij twijfel of als klachten zich gedurende de dag ontwikkelen dan zullen wij contact 
met jullie opnemen en dient het kind direct te worden opgehaald.  

- Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden 
- Tussen pedagogisch medewerkers en kinderen ouder dan 4 jaar moet zoveel 

mogelijk 1,5 meter afstand bewaard worden. 
- Tussen pedagogisch medewerkers onderling en tussen pedagogisch medewerkers 

en ouders moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden. 
- Voor de ouders/verzorgers met cruciale beroepen zullen wij noodopvang blijven 

bieden.   
 
In de kinderopvang is 1,5 meter afstand houden gegeven de aard van het werk niet (altijd) 
mogelijk en wenselijk. Ons contact en de benadering naar de kinderen onder de 4 jaar zal 
het zelfde zijn als jullie van ons gewend zijn.  
 
Hygiënemaatregelen 

- We maken gebruik van zeeppompjes, papieren handdoekjes en 
wegwerpwashandjes/ -doekjes. 

- We hebben desinfecterende handgel. 
- Wij zullen nauwlettend toezicht houden op de hygiëne bij toiletgezoek, de toilet wordt 

doorgespoeld met gesloten bril. 
- De toiletten worden 2 keer per dag schoongemaakt, indien nodig vaker. 
- De ruimte wordt vaker en langer geventileerd door middel van het openen van de 

ramen. 
- Iedereen wast zijn/ haar handen conform de richtlijn frequent en met water en zeep 

gedurende ten minste 20 sec. Wij zullen de kinderen hier spelenderwijs bij 
begeleiden. 

- Wij zijn het gewend te werken volgens (bestaande) strikte hygiëne richtlijnen. 
Hiernaast zullen wij dagelijks extra schoonmaken. Denk hierbij aan het desinfecteren 
van deurkrukken, kranen, aankleedkussens etc.  

- Wij zullen werken met wegwerphandschoenen.  
 
 
Gezondheidsklachten 

- Kinderen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van 
de ouders.  

- Wij dragen er zorg voor dat er melding wordt gedaan bij de GGD als we meer dan 1 
ziektegeval (met ziektebeeld corona) op locatie hebben. 

- Pedagogisch medewerkers met luchtwegklachten en/of koorts boven 38 graden 
Celsius blijven thuis en worden getest. Als ze 24 uur klachtenvrij zijn of negatief zijn 
getest kunnen zij weer aan het werk.  
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- Mocht één van onze pedagogisch medewerkers ziek worden zullen wij in overleg met 
de gemeente op zoek gaan naar een oplossing. Omdat wij kleinschalig zijn, en veelal 
binnen het zelfde huishouden vallen, zullen er in dat geval geen bekende gezichten 
op de groep kunnen staan. Wij zullen doen wat we kunnen om dit scenario te 
voorkomen. 

 
Brengen en Halen 
Ouders komen niet in de opvang en ook niet op het speelpleintje achter het houten hek. Wij 
zullen de kinderen buiten opvangen op het speelpleintje, het hek blijft dan gesloten. Als het 
weer het toelaat zullen we buiten blijven met de kinderen tot de groep compleet is. Voor de 
kinderen die nog niet lopen staat er een kinderwagen en/of treintje klaar.  
De kinderen worden gebracht door 1 persoon zonder klachten, dus zonder extra 
volwassenen of kinderen die geen gebruik maken van de 
opvang. We streven naar een snelle overdracht. Mocht er 
bijzonderheden zijn of mochten jullie iets met ons willen 
bespreken dan vragen wij jullie dit telefonisch, via de app 
of via de mail te doen. Wij zullen hier zo snel mogelijk op 
proberen te reageren.  
 
We kunnen ons voorstellen dat de schema’s van de 
allerkleinsten de afgelopen tijd veranderd is. Zouden jullie 
een briefje met het nieuwe schema en bijzonderheden in 
de tas willen stoppen? 
 
Heel graag horen wij van jullie hoe laat jullie je kind(eren) 
komen brengen en halen. Mocht dit onverwacht 
veranderen dan horen wij dit graag via whatsapp. Zo 
kunnen we voorkomen dat er teveel ouders tegelijk op de 
locatie zijn en weten wij hoe laat we bij het houten hek 
moeten staan.  
Mochten er meer dan 2 ouders tegelijkertijd hun kind 
komen halen/ brengen dan mag je even in de auto 
wachten tot er één vertrokken is. Wij zullen ouders met 
cruciale beroepen voorrang moeten geven.     
 


