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Beleid veiligheid en gezondheid
Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van kdv De Vlindertuin. Met behulp van
dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de
kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te
bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren
omgaan met kleine risico’s. Dit beleidsplan is ingevoerd vanaf 1 januari 2018. Om tot dit
beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd met
medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot een zo veilig
en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen
opgesteld voor verbetering.
Tessa Rabbers is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan veiligheid en gezondheid.
Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich
betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens elk teamoverleg een thema,
of een onderdeel van een thema, over veiligheid of gezondheid op de agenda staan. Dit om
continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijze en
kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of
veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden
aangescherpt.
Aan dit beleid is een extra beleid toegevoegd, het extra beleid is een beleid omtrent Covid19. Wij verwijzen naar de bijlage voor meer informatie.
Missie
De bedoeling van dit veiligheid en gezondheidsplan is een betere weging tussen de grote en
kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen
tegen de 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. Dit beleid wordt jaarlijks in januari geëvalueerd en na
gebeurtenissen die daardoor aanleiding geven.
De Vlindertuin streeft ernaar de kinderen die het kinderdagverblijf bezoeken een veilige en
gezonde plek te bieden. Daarom nemen we verschillende maatregelen die er voor moeten
zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de kinderen, ouders en medewerkers zoveel
mogelijk gewaarborgd worden. Dit gebeurt door middel van preventieve maatregelen op
gebied van veiligheid en gezondheid.
Wij publiceren dit beleid op onze website zodat het altijd inzichtelijk is voor ouders,
beroepskrachten, stagiaires en vrijwilligers. Voor deze doelgroepen is dit plan dan ook
bedoeld.

Meldcode
Wij maken gebruik van een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Indien
blijkt dat een bij het kinderdagverblijf werkzaam persoon zich mogelijk schuldig heeft
gemaakt aan een misdrijf tegen de zeden of mishandeling, doet de houder aangifte bij een
opsporingsambtenaar en stelt de vertrouwensinspecteur kinderopvang in kennis.

Visie
Kdv De Vlindertuin staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie en
verantwoordelijkheid. We zijn ons ervan bewust dat we een belangrijke bijdrage leveren aan
de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen
en het leren omgaan met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk
onderdeel. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de basis van dit alles.
De Vlindertuin streeft naar een omgeving waar elk kind wordt gezien als een uniek individu
met een eigen groeipatroon en een eigen weg naar volwassenheid. Met behulp van
volwassenen (ouders en begeleiders) kan dit ook worden bereikt. Zij laten het belang van het
kind altijd prevaleren en ondersteunen het kind bij moeilijke stappen, reiken hulpmiddelen
aan waar nodig, behoeden voor gevaar en beschermen tegen onheil. De Vlindertuin wil een
omgeving realiseren waar het kind zich veilig en vertrouwd kan voelen en zich kan
ontwikkelen op emotioneel en sociaal gebied.
De bedoeling van dit veiligheid en gezondheidsplan is een betere weging tussen de grote en
kleine risico’s voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen. Kinderen beschermen
tegen de 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. Dit beleid wordt jaarlijks in januari geëvalueerd en na
gebeurtenissen die daardoor aanleiding geven.
De Vlindertuin streeft ernaar de kinderen die het kinderdagverblijf een veilige en gezonde
plek te bieden. Daarom nemen we verschillende maatregelen die er voor moeten zorgen dat
de veiligheid en gezondheid van de kinderen, ouders en medewerkers zoveel mogelijk
gewaarborgd worden. Dit gebeurt door middel van preventieve maatregelen op gebied van
veiligheid en gezondheid.
Grensoverschrijdend gedrag
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact
hebben op het welbevinden van het getroffen kind.
We hebben de volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar
te voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:
 Tijdens vergaderingen wordt regelmatig over dit onderwerp gesproken om een open
cultuur te creëren.

 In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd
hoe je met elkaar om hoort te gaan, waarbij respect is voor normen en waarden. Zo
weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is.
 Daarnaast leren we de kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij
bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk of prettig is.
De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:





Alle medewerkers hebben een VOG verklaring.
Werken met het vierogenbeleid en medewerkers kennen dit beleid en volgen het op.
Medewerkers spreken elkaar aan als het vierogenbeleid niet wordt nageleefd.
Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander
kind mishandeld op de opvang (zie kopje normen en waarden in het pedagogisch
beleidsplan).
 Er is een protocol kindermishandeling aanwezig en hier zijn de beroepskrachten van
op de hoogte.
 Er is een pedagogisch coach aanwezig.
Vierogenprincipe
Als kinderdagverblijf dien je je te houden aan het vierogenprincipe. Dit principe houdt in dat
er altijd een volwassene mee moet kunnen kijken en/of luisteren met een beroepskracht.
Wij geven hier als volgt invulling aan:
 Veiligheidsglas naast de deur op de groepen.
 Op de slaapkamers staan babyfoons waarop we de kinderen en medewerkers die
zich daar op dat moment bevinden ten alle tijden kunnen horen.
 In de deur van de slaapkamer zit een “spy-eye” waardoor we naar binnen kunnen
kijken.
 Er is een IP camera geïnstalleerd op beide groepen, waartoe Tessa en Siri bevoegd
zijn om de beelden 24 uur per dag te kunnen bekijken op hun mobiele telefoon. Ook
kan er op de computers in het kantoor naar de beelden gekeken worden. Er wordt
alleen meegekeken wanneer er een medewerker alleen op de groep staat.
 Er is gedurende de hele dag een doorloop van ouders die hun kinderen komen
brengen en halen in verband met flexibele contracten.
 Volwassen stagiaires tellen ook mee voor het vierogenprincipe.
 Soms loopt het anders in verband met vakantie of ziekte en staat er onverhoopt
maar één medewerker op de groep. Tijdens ziekte en vakanties is er de afspraak
gemaakt dat Siri en/of Tessa onverwacht langs kunnen komen (sinds 18-04-’22).
Calamiteiten en achterwachtregeling
Alle beroepskrachten zijn in het bezit van een gecertificeerd EHBO-diploma van het Oranje
Kruis. Daarnaast zijn twee beroepskrachten in het bezit van een BedrijfsHulpVerlening (BHV)
diploma (T.Rabbers en N.Steynis), zodat zij weten hoe zij moeten handelen in het geval van
calamiteiten.

Wanneer er zich maar één beroepskracht in het kinderdagverblijf bevindt kan zij in geval van
calamiteiten beroep doen op de achterwacht. Dit zijn Tessa Rabbers en Nathalie Steynis. Zij
kunnen binnen 5 minuten ter plaatse zijn. Tevens is Siri Witten achterwacht, zij kan binnen
10 minuten ter plaatse zijn. Daarnaast hebben wij als achterwacht de medewerkers van
Radio NL. Zij bevinden zich in hetzelfde gebouw. Ook tijdens afwijking van de beroepskrachtkindratio is deze achterwacht van toepassing. Tevens hebben wij camera’s op de groepen.
Deze camera’s zijn op afstand bedienbaar zodat er op alle tijden in alle hoeken gekeken kan
worden.
Tijdens openingsuren is er altijd een medewerker aanwezig die beschikt over een
gecertificeerd kinder EHBO diploma.
Beleidscyclus
We zijn dit beleidsplan begonnen met een uitgebreide risico inventarisatie (zie bijlage) die
uitgevoerd is door de medewerkers en uitvoerig besproken is tijdens een vergadering. Zo is
het hele team betrokken bij de inventarisatie.
De risico inventarisatie die vooraf is gegaan aan dit plan ligt ter inzage op het
kinderdagverblijf.
Hierin hebben we afgesproken dat we jaarlijks het beleidsplan veiligheid en gezondheid
evalueren. Naast dat we dit plan jaarlijks evalueren en optimaliseren wordt het plan
tussentijds aangepast wanneer er zich situaties voordoen die te maken hebben met de
veiligheid en gezondheid van de kinderen.
Bijvoorbeeld als er een (bijna) ongeval plaatsvind.
Communicatie afstemming intern en extern
We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids en
gezondheidsbeleid. Wanneer het beleid voor veiligheid en gezondheid wordt bijgesteld
spelen zij allen een actieve rol hierin.
Wanneer een nieuwe medewerker op De Vlindertuin komt werken zorgen we voor een
uitgebreide introductie in het plan. We verwijzen naar onze website, zodat ze dit plan
grondig door kunnen lezen.
Tijdens vergaderingen is het bespreken van mogelijke veiligheid en gezondheidsrisico’s een
vast agendapunt zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen.
Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.
Via de nieuwsbrief berichten we ouders over activiteiten ten aanzien van veiligheid en
gezondheid.
Ondersteuning en melding van klachten
Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten aanzien van
veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een medewerker of ouder een klacht
heeft.
We staan open voor feedback en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker
of ouder zelf om tot een oplossing te komen.
Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen dan kan de

medewerker of ouder contact opnemen met het klachtenloket Kinderopvang en in het
uiterste geval met de geschillencommissie kinderopvang.

Hieronder worden de risico’s groot en klein en oplossingen beschreven per
ruimte.
Entree
Een gezonde en veilige entree vinden wij erg belangrijk binnen De Vlindertuin. Wij zorgen er
altijd voor dat de deuren naar buiten op slot zijn door middel van een code. Ook is het erg
belangrijk dat er op de gang geen speelgoed en rommel blijft liggen. Als dit wel het geval is
ruimen we dit gelijk op. Wij hebben de afspraak met ouders dat ze de tassen en jassen van
de kinderen aan de kapstok hangen, zodat kinderen niet zonder toezicht bij de tassen
kunnen komen. Wij letten er altijd goed op dat kinderen alleen spelen op de groepen en of
buitenspeelplaats. Ook hebben wij de afspraak gemaakt dat ze niet mogen rennen in de
gang. Als we van de de buitenspeelplaats naar binnen gaan vegen de kinderen altijd hun
voeten op de mat, zo zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk zand mee naar binnen
gelopen wordt waar de kinderen over uit kunnen glijden. Dweilen doen we op gunstige
tijdstippen, niet tijdens breng- en haaltijden van de kinderen.
De lampen worden wekelijks gecontroleerd op veiligheid en deugdelijkheid, indien nodig
laten we deze vervangen door de concierge. Op alle deuren zitten fingersafes, we
controleren elke dag of deze nog intact zijn, als dit niet het geval is melden we dit direct. Ook
controleren we dagelijks op uitstekende voorwerpen in muren en of alle elektriciteitskabels
netjes zijn weggewerkt, als dit niet in orde is melden we dit direct.
Op de gang beschikt De Vlindertuin over een airco, die gebruiken we om de temperatuur te
regelen. We stellen deze dan in op de hoogste temperatuur die als aangenaam wordt
ervaren, dit om een groot temperatuurverschil met buiten te voorkomen. We stellen de
airco echter nooit lager in dan 20 graden zo proberen we een te koude omgeving voor de
kinderen te voorkomen. Zodra de temperatuur in de gang een aangename temperatuur
heeft bereikt zetten we de airco op de gang altijd uit. Zo voorkomen we dat de lucht te
droog zou kunnen worden. In alle ruimtes zijn de regels voor de CO2 waarde van toepassing
zoals beschreven in de leefruimte.
Buitenruimte
Om de veiligheid en de gezondheid van de kinderen op De Vlindertuin te waarborgen zorgen
we ervoor dat de poort van het plein en de deuren die naar buiten leiden op slot worden
gehouden. Ouders kunnen deze deuren vanzelfsprekend wel openen om naar buiten te
gaan, doormiddel van een hoge deurklink. Tevens gaan kinderen alleen onder begeleiding
naar buiten en of andere ruimtes. Voordat we met de kinderen naar buiten gaan controleren
we altijd eerst het plein, de speeltoestellen en de zandbak op defecten. We zorgen ervoor
dat de kinderen hier niet in aanraking komen met zwerfvuil, onkruid en/of uitwerpselen. Bij
het pakken van het buitenspeelgoed controleren we het speelgoed op oneffenheden,
scherpe randen en defecten, indien nodig laten we het speelgoed in de schuur staan of
gooien we het weg. Ook overleggen de groepen eerst met elkaar of ze samen naar buiten

gaan of dat ze omstebeurt naar buiten gaan. Zo proberen we te voorkomen dat de kinderen
omver worden gelopen. Tijdens het spelen proberen we de speelruimtes zoveel mogelijk in
te delen, zo proberen we de kans op botsingen te verkleinen. Aan het einde van de dag
zorgen we er ook weer voor dat het plein netjes wordt achtergelaten en de zandbak weer
netjes wordt afgesloten door middel van een zeil.
Op het speelplein bevindt zich een gecertificeerd speeltoestel, hiervoor vindt er jaarlijks een
inspectie plaats, dit gebeurt door een externe inspecteur. De maximale valhoogte van het
speeltoestel is 1 meter, onder het toestel bevinden zich valdempende tegels. Voordat we
buiten gaan spelen wordt er onderling afgesproken wie er tijdens het buitenspelen toezicht
gaat houden bij het speeltoestel.
Op het speeltoestel mogen zich maximaal 15 kinderen per keer bevinden, hier wordt altijd
goed toezicht op gehouden door een pedagogisch medewerker. Ook let de pedagogisch
medewerker er ten alle tijden op hoeveel kinderen zich op het toestel bevinden. Kinderen
onder de twee jaar mogen het speeltoestel alleen betreden onder toezicht, vanaf twee jaar
mogen kinderen het toestel alleen betreden.
Bij mooi weer smeren we de kinderen altijd in met zonnebrandcreme van het
kinderdagverblijf, tenzij de kinderen eigen creme bij zich hebben. We smeren de kinderen
een half uur van tevoren in en herhalen dit elke twee uur.
Van ouders wordt verwacht dat zij de kinderen thuis insmeren, voordat ze gebracht worden.
Ook vragen we de ouders eventueel een zonnehoedje mee te nemen voor hun kind, zodat ze
voldoende worden beschermd tegen de zon. Bij een temperatuur boven de 23 graden
vermijden we de zon tussen 12.00 en 15.00, dit omdat dan de zon op zijn felst is. Ook bieden
wij bij warm weer de kinderen vaker drinken aan, voldoende drinken bij warm weer vinden
wij erg belangrijk.
Uitstapjes
Bij uitstapjes wordt er altijd gebruik gemaakt van veilige vervoermiddelen. Als er op de fiets
wordt weggegaan zitten de kinderen altijd in een fietstoeltje. Ook beschikt De Vlindertuin
over een bakfiets, deze bakfiets is geschikt voor het vervoeren van 5 kinderen. Alle kinderen
dragen tijden het fietsen een veiligheidsgordel, hier wordt altijd goed op gecontroleerd.
Tijdens een uitstapje dragen de beroepskrachten altijd een bodywarmer van De Vlindertuin,
zo herkennen de kinderen de beroepskracht altijd goed.
Leefruimte
Een gezonde leefruimte vinden wij erg belangrijk binnen De Vlindertuin. We vinden het erg
belangrijk dat de lucht schoon is en de temperatuur behaaglijk. Voor een gezonde leefruimte
zijn de volgende factoren van belang: luchtverversing, temperatuur en vochtbalans en de
kwaliteit van de (binnen)lucht. Op verschillende manieren kunnen er verontreinigingen in de
lucht komen, denk hierbij aan geurtjes, vocht, fijnstof of allergenen waar mensen een
allergische reactie van kunnen krijgen. Om de verontreinigingen naar buiten af te voeren is
luchtverversing noodzakelijk. Bij luchtverversing wordt een onderscheid gemaakt tussen
ventileren en luchten. Ventileren is het voortdurend verversen van lucht. Buitenlucht
vervangt de vervuilde binnenlucht. Luchten is het in korte tijd verversen van alle

verontreinigde binnenlucht door het op handbreedte openen van ramen en/of
buitendeuren. Luchten hoeft niet langer te duren dan een kwartier. De luchtvochtigheid
dient altijd tussen 30 en 70 procent te zijn. Als de luchtvochtigheid hoger is dan 70 procent
zetten wij de ramen op handbreedte open, als de luchtvochtigheid lager is dan 30 procent
zetten we bakjes water op de verwarming zodat het water verdamt in de ruimte en de
luchtvochtogheid toeneemt. Bij koud of winderig weer zijn een paar minuten al genoeg. Een
kortdurende afkoeling veroorzaakt geen verkoudheid of andere ziekte. Luchten is geen
vervanging van ventilatie. Alle verblijfruimten (groepsruimten, slaapkamers en entree) bij De
Vlindertuin zijn voorzien van voldoende voorzieningen om te ventileren.
Ventilatievoorzieningen zijn ramen, roosters of een mechanische installatie. De mechanische
ventilatie zetten we elke ochtend aan in het washok voor tenminste een half uur. Ook
beschikken we bij de Vlindertuin over een airco, die gebruiken we om de temperatuur te
regelen. We stellen deze dan in op de hoogste temperatuur die als aangenaam wordt
ervaren, dit om een groot temperatuurverschil met buiten te voorkomen. We stellen de
airco echter nooit lager in dan 20 graden zo proberen we een te koude omgeving voor de
kinderen te voorkomen. Zodra de temperatuur in de leefruimte een aangename
temperatuur heeft bereikt zetten we de airco op de groep altijd uit. Zo voorkomen we dat de
lucht te droog zou kunnen worden. Op de leefruimte mag de temperatuur tussen de 18 en
27 graden zijn, is dit niet het geval dan maken we gebruik van de airco, open ramen of de
verwarming op de groepen om de temperatuur op peil te krijgen. De ideale temperatuur op
de groep is 20 graden en de luchtvochtigheid dient tussen de 30 en 70 procent te zijn. Ook
wordt het CO2 gehalte in alle ruimtes goed gecontroleerd, hiervoor hebben wij afvinklijsten
hangen in alle ruimtes. De maximale CO2 uitstoot mag 1000 ppm zijn en het liefst onder de
800 ppm. Mocht er een hogere waarde dan 1000 ppm zijn dan openen we direct de ramen
en controleren we vervolgens na 30 minuten of de waarde gezakt is. We meten altijd de CO2
waarde in het midden van de ruimte, dus niet naast deuren en ramen.
De CO2 lijst wordt per ruimte elke 14 dagen ingevuld. Tussendoor meten we regelmatig de
CO2 waarde van de ruimtes.
Bij binnenkomst worden op alle groepen ’s ochtends de lampen aangedaan dit doen wij
omdat ouders vaak al op beide groepen komen om knuffels e.d. in de mandjes te leggen.
Deuren openen we altijd zachtjes, deuren openen altijd naar je toen, maar er kan altijd een
kind achter staan. Mochten we opmerken dat er een lamp defect is dan geven wij dit door
en vervangt de concierge, indien nodig, de lamp. Op de groepen wordt er niets voor de
ramen gehangen, we willen voldoende licht op de groepen om te zien wat er op de groep
staat en of er nog wat op de grond ligt. Dweilen, vegen en stofzuigen doen we op gunstige
tijdstippen, wanneer kinderen in bed liggen of wanneer zij tv aan het kijken zijn, we
schermen dan de tv hoek af en zorgen ervoor dat kinderen niet kunnen uitglijden. Aan het
einde van de dag controleren we altijd of de vloer helemaal schoon is en vegen en dweilen
we. De kinderen zijn ten alle tijden onder toezicht op een groep. Voordat we op de groep
aan een activiteit beginnen ruimen we altijd eerst al het speelgoed waarmee gespeeld is op,
ook doen we dit tussendoor om valpartijen te voorkomen.
Op beide groepen zijn speciale speelhoeken gecreëerd, zo houden we de looppaden vrij van
speelgoed en blijft het speelgoed van bijvoorbeeld de bouwhoek ook in de juiste speelhoek
liggen. Om stoten tegen punten van de meubels te voorkomen is er op elke hoek een
hoekbeschermer aangebracht, we controleren wekelijks of deze hoekbeschermers nog op

alle meubels zitten. Ook zijn alle deuren voorzien van fingersafes, deze worden ook wekelijks
gecontroleerd.
Op beide groepen gebruiken we alleen stevig en zwaar meubilair zo proberen we te
voorkomen dat de kinderen kasten meetrekken en of omvallen. Ook zijn de kasten voorzien
van kindersloten zodat ze deze niet zelf kunnen openen, we voorkomen zo dat kinderen in
kasten gaan klimmen. Elektriciteitskabels zijn altijd netjes weggewerkt, als dit niet het geval
is dan nemen we direct contact op met een monteur. Indien mogelijk halen we de stekker
eruit en zetten we het apparaat hoog weg. Bij ramen en deuren voorkomen we
opstapmogelijkheden, zo beperken we de kans dat een kind bijvoorbeeld uit het raam klimt
of valt. We gebruiken alleen deugdelijk speelgoed, en controleren regelmatig op defecten.
Bij een defect gooien we het speelgoed weg en melden we dit.
We hebben afspraken gemaakt wat betreft het spelen met speelgoed. Zo wordt er niet
gegooid met speelgoed en mogen ze er ook niet mee slaan, de beroepskracht dient hier
streng op toe te zien. Ook is er een afspraak gemaakt over rennen op de groep, dit mag
alleen op de buitenspeelplaats en tijdens peutergym. Wanneer grote kinderen met klein
speelgoed willen spelen, zoals kralen, altijd aan tafel zetten en er goed opletten dat er geen
kinderen bij kunnen komen die de kralen in de mond kunnen stoppen. Ook dient hier altijd
toezicht op gehouden te worden.
Eten en drinken gebeurt alleen aan tafel, hierbij geldt dat wij de kleine kinderen altijd naast
ons zetten zodat wij ze kunnen helpen en goed in de gaten kunnen houden. Bij het op- en
afklimmen van de kinderstoel houden we altijd toezicht en helpen we indien nodig, we
proberen zo valpartijen te voorkomen. Sommige kinderen proberen zich af te zetten tegen
de rand van de tafel, als wij dit zien gebeuren zetten wij de stoel altijd een stuk achteruit
zodat dit niet nogmaals kan gebeuren.
Voor de beroepskrachten geldt de regel dat de waterkoker en het koffiezetapparaat alleen in
de keuken worden gebruikt. Ook mogen de beroepskrachten niet drinken/eten als zij een
kind op schoot hebben. Spenen worden tijdens het uitkoken gecontroleerd op veiligheid, bij
slijtage gooien we ze weg. Kinderen die koorts hebben 38,5 of hoger of die zo ziek zijn dat zij
het groepsproces verstoren laten we ophalen door de ouders. Elektrische apparaten worden
zodanig geplaatst dat kinderen er niet bijkunnen, bijvoorbeeld hoog in de keuken of op een
hoge kast. De vuilnisbak is geen speelgoed. De afspraak met de kinderen is dat ze hier niet
aan mogen zitten, hier wordt ook goed toezicht op gehouden.
Het sanitaire gedeelte van De Vlindertuin bevindt zich ook op de leefruimte. Voordat we de
kinderen gaan verschonen leggen we altijd alles klaar, zo hoeven we de kinderen geen
seconde alleen te laten. Voor het verschonen gebruiken we altijd een aankleedkussen, deze
maken we na het verschonen altijd schoon met desinfecterende spray. Voor de kinderen die
al zelf kunnen lopen beschikt de verschoningstafel over een trap, onder begeleiding van een
beroepskracht kunnen de kinderen hier zelf op- en afklimmen. Sudocreme, lotions, alcohol
e.d. worden altijd hoog weggezet, zo kunnen kinderen er tijdens het verschonen en of aanen uitkleden niet bijkomen. De toiletten op de leefruimte worden dagelijks schoongemaakt.

Slaapruimte
De Vlindertuin vindt het van belang dat alle kinderen de mogelijkheid krijgen om rustig en
veilig te slapen. Alle kinderen slapen in stabiele bedjes, deze bedjes zijn gecertificeerd en
hebben een goede spijlbreedte. Zo verkleinen wij het risico dat een kindje vast komt te
zitten tussen de spijlen. Alle bedjes zijn voorzien van passende matrassen, zodat ze niet
verstrikt kunnen raken tussen of onder het matras. De Vlindertuin beschikt ook over
‘’dichte’’ bedjes, hier leggen we de kinderen in die zelf uit de bedjes kunnen klimmen, zo
zorgen we ervoor dat ook deze kinderen veilig kunnen slapen. Om te voorkomen dat bedjes
om kunnen vallen staan deze veilig en stabiel tegen de muur. Wanneer we een kind naar bed
brengen controleren we altijd de deugdelijkheid van het spijlenhek en controleren we de
sluitingen van de dichte bedden. Ook wordt er gecontroleerd of het bed geen defecten
vertoont zoals splinters, doorgezakte bodems etc, mocht er wel een defect zijn dan wordt dit
gelijk gemeld. Ook wordt er gecontroleerd op voorwerpen in muren, wanneer er
bijvoorbeeld een schilderij wordt verwijderd.
Wij gebruiken bij De Vlindertuin alleen dekens, dus geen dekbedden o.i.d. om
warmtestuwing te voorkomen. Alle slaapruimtes zijn voorzien van thermometers en
weerstations, hier wordt nauwlettend de temperatuur en de luchtvochtogheid op in de
gaten gehouden.
Bij een temperatuur lager dan 15 graden dient de verwarming in de slaapkamers op stand
2/3 te worden gezet, we controleren na een half uur of de temperatuur op minimaal 18
graden staat en zetten vervolgens de verwarming uit. Wanneer het in de slaapkamers
warmer is dan 25 graden gebruiken we deze niet, we zetten dan de deuren van de
slaapkamers open zodat de koele lucht van de airconditioning van de gang de slaapkamers
kan bereiken.
Bij een temperatuur hoger dan 23 graden gaan de kinderen alleen in hun romper of hemd en
onderbroek naar bed, zo proberen we te voorkomen dat ze het te warm krijgen. Wanneer
de temperatuur op pijl is sluiten we de deuren weer en kunnen de slaapkamers weer
gebruikt worden.
Op alle slaapkamers staan de ramen tijdens het slapen altijd op een kier. Bovendien zijn alle
slaapkamers ook voorzien van luchtroosters, deze staan 24 uur per dag open om de
slaapkamers te ventileren. Ook wordt er net zoals in alle binnenruimtes de CO2 waarde,
luchtvochtigheid en temperatuur gecontroleerd, deze staan vermeld in het kopje
‘’leefruimte’’.
Om een goed beeld te krijgen van de temperaturen in de slaapkamers en om het klimaat
optimaal te krijgen, hebben we gedurende 8 maanden elke dag de temperatuur
gecontroleerd en genoteerd op de slaapkamerdeuren (zie bijlage).
Daardoor is het zo geïmplementeerd bij de beroepskrachten dat we besloten hebben het
niet meer te noteren per 1 januari 2018.
De beroepskrachten hebben laten zien dat ze de temperatuur goed in de gaten houden en
hiernaar handelen.
Bij baby’s worden de bedjes altijd kort opgemaakt, zodat zij niet verstrikt kunnen raken
onder de dekens. Er wordt meerdere malen gecontroleerd op de slaapkamers als de
kinderen in bed liggen, zo houden we goed toezicht op de kinderen. Elke slaapkamer is
voorzien van een babyfoon, bij het naar bed brengen wordt er altijd gecontroleerd of deze
aan staan. Bij het naar bed brengen van de kinderen wordt er altijd gecontroleerd of ze

lange koorden aan kleding hebben, anders worden deze verwijderd. De beroepskrachten
kennen het protocol veilig slapen.
Speciale verzoeken.
Wanneer ouders een verzoek hebben welke niet beschreven staat in ons beleid veiligheid en
gezondheid, dan dienen zij daarvoor schriftelijk toestemming te geven.
Hierbij moet je denken aan kinderen die op de buik slapen, in een puckababy slapen of in
een wipper op de groep mogen slapen.
Wij laten kinderen nooit in een wandelwagen slapen, ongeacht of ouders hier toestemming
voor geven of niet.
Het toestemmingsformulier vindt u aan het einde van dit beleid.
Tijdens het slapen in een wipper, op verzoek van ouders, zullen wij het kind niet toedekken
met een deken om verstikkingsgevaar te voorkomen.
Ook blijft het kind in de wipper op de groep, onder toezicht van de beroepskrachten.
Het slapende kind mag nooit alleen op de groep worden gelaten, want dan bestaat het risico
dat er een ander kind bovenop het slapende kind kruipt of dat een ander kind iets over het
gezicht van het slapende kind legt.

Keuken
Gezien de keuken tevens gebruikt wordt als onderdeel van de leefruimte is het belangrijk de
veiligheidsmaatregelen goed in het oog te houden. Allereerst is het van belang dat kinderen
nooit alleen in de ruimte aanwezig zijn. Daarnaast zijn er diverse maatregelen genomen om
de veiligheid in de keuken te waarborgen.
Alle elektrische keukenapparaten worden buiten bereik van kinderen gehouden, ze worden
hoog weggezet zodat ze hier niet mee in aanraking kunnen komen. Ook letten we erop dat
er geen opstapmogelijkheden zijn in de keuken, zo voorkomen we dat kinderen bij kranen,
thee en bestek kunnen komen.
Messen, schoonmaakmiddelen en andere gevaarlijke keukenaccessoires worden hoog
weggelegd in de bovenste keukenkastjes. Alle keukenkasten waar kinderen zelf bij kunnen
zijn voorzien van veiligheidssluitingen, zo kunnen de kinderen de kasten niet zelf open
krijgen.

Bergruimte
De deur van de bergruimte zit altijd op slot, de sleutel hangt hoog aan een haakje. Zo is het
onmogelijk dat kinderen zelf de deur kunnen openen. Wanneer de ruimte gebruikt is dient
er altijd goed gecontroleerd te worden dat deze deur weer goed wordt afgesloten.

Op de volgende pagina’s kunt u het opleidingsplan van de stagiaires vinden.

Regels m.b.t. de formatieve inzetbaarheid van stagiaires
Een formatief inzetbare stagiaire is iemand die een opleiding volgt met als einddoel een
diploma op minimaal SPW 3 niveau. Elke andere stagiaire is niet inzetbaar en mag enkel
dienen als een extra paar handen. Volgens een duidelijk stappenplan is het voor een BBL
stagiaires duidelijk hoe zij ingezet kan en mag worden. Dit stappenplan is bijgevoegd als
bijlage. De snelheid waarmee een stagiaire een stappenplan doorloopt heeft te maken met
de frequentie van het aantal uren dat zij/hij per week stage loopt en de methode die de
desbetreffende stagiaire volgt. Voor een BOL stagiaire is de formatieve inzetbaarheid niet zo
helder weer te geven. Wij gaan er in ons protocol van uit dat een tweede jaars stagiaire op
een zelfde wijze inzetbaar zou moeten zijn als een BBL stagiaire die zich minimaal op het
niveau van periode 5 bevindt.
Met inzetbaarheid bedoelen wij
De stagiaire verricht werkzaamheden onder begeleiding van een gediplomeerd pedagogisch
medewerk(st)er. Een stagiaire mag en kan daarom ook nooit alleen op een speelgroep
worden ingezet. Als een stagiaire wordt ingezet buiten haar vaste stage uren betekent dit
dat de stagiaire in kwestie recht heeft op een arbeidsovereenkomst op invalbasis.
Bij de formatieve inzet van beroepskrachten in opleiding/stagiaires wordt rekening
gehouden met de opleidingsfase. Max. 33% van formatieve inzet op locatieniveau
gedurende hele openingstijd
Voor ons betekent incidenteel inzetbaar
Het inzetten van een stagiaire tijdens pauzes, het opvangen van ziekte (nooit langer dan 1
werkweek) en tijdens vakantieperiodes.

2022 Stappenplan BBL en BOL stagiaire “KDV De Vlindertuin”.

Een BBL / BOL opleiding niveau 3 bestaat uit 12 periodes.

Leerjaar 1 (periode 1,2,3 en 4)
In de eerste periode (1e drie maanden van de opleiding) zal een stagiaire voor 100%
boventallig worden ingezet. Op deze manier kan een stagiaire zich het reilen en zeilen van
“KDV De Vlindertuin” eigen maken.









De stagiaire heeft na deze periode (2 en 3) de volgende taken;
Verzorgende taken op het gebied van voeding en hygiëne ed.
Flesvoeding geven
Verschonen
Het aanleren en uitvoeren van de dagindeling
Kinderen begeleiden in groepsverband
Kinderen individueel begeleiden
Observeren

- 33% inzetbaar onder begeleiding van een gediplomeerd pedagogisch medewerker ( BBL)
In de laatste periode (4) van het eerste leerjaar komen hier de volgende taken bij;







Overdracht aan de ouders doen en de overdrachtschriftjes bij houden
Activiteiten voorbereiden, bespreken, uitvoeren en evalueren
Werken aan je eigen zelfstandigheid
Vergaderingen bijwonen
33% inzetbaar onder begeleiding van een gediplomeerd pedagogisch medewerkster

Leerjaar 2 (periode 5,6,7,8)
De stagiaire heeft de volgende taken ;









Zelfstandig de verzorgende taken uitvoeren, inzicht en initiatief tonen
De stagiaire moet zelfstandig de groep kunnen draaien
Verantwoordelijkheid nemen / zelfstandig werken
Kinderen begeleiden in groepsverband
Kinderen individueel begeleiden
De stagiaire is op de hoogte van de pedagogische omgeving
Signaleren en observeren
Overdrachtschriftjes bijhouden







Activiteiten voorbereiden en uitvoeren
Overdracht naar ouders
Groepsvergaderingen en kwartaalvergaderingen bijwonen
10 minuten gesprekken met ouders bijwonen
33% inzetbaar onder begeleiding van een gediplomeerd pedagogisch medewerkster

Leerjaar 3 (periode 9,10,11 en 12) De stagiaire heeft de volgende taken; Ten aanzien van
de kinderen






Kinderen begeleiden in groepsverband
Kinderen individueel begeleiden
Zorgt voor de dagelijkse verzorging van kinderen, (voeding, hygiëne ed.)
33% inzetbaar onder begeleiding van een gediplomeerd pedagogisch medewerkster
De stagiaire is op de hoogte van de pedagogische omgeving en past dit toe op
haar/zijn werk bij “KDV De Vlindertuin”

Ten aanzien van de groepsruimte
 Creëren van een uitdagende speelsruimte
 Draagt zorg voor een schone, veilige en hygiënische speelruimte
 De stagiaire past de pedagogische omgeving van “KDV De Vlindertuin” toe op de
speelruimte
Ten aanzien van collega’s
 De stagiaire zorgt voor een goede en gedegen overdracht (zowel mondeling als
schriftelijk)
 De stagiaire draait volledig mee in het team en is ook verantwoordelijk voor een
goede samenwerking
 De stagiaire draagt zorg, samen met andere pedagogische medewerkers, voor een
schoon, opgeruimd en net kinderdagverblijf.
Ten aanzien van de ouders
 Geeft ouders bij het halen en brengen van de kinderen een goede overdracht m.b.t.
voeding, slaaptijden, activiteiten en humeur van het kind

Overige taken
 Bijwonen van werkoverleg in elke vorm
 Stagiaire is op de hoogte van het beleid veiligheid en gezondheid en het pedagogisch
beleidsplan en handelt hiernaar

Let op; Er wordt altijd gekeken naar de persoonlijke competenties van onze stagiaires.
Lopen zij voor of achter op de leerstof dan stellen wij het stappenplan daar waar nodig bij.
De formatieve inzetbaarheid geldt voor BBL stagiaires voor BOL stagiaires geldt het
volgende:
De BOL stagiaire kan onder bijzondere omstandigheden (zoals ziekte, vakantie) beperkt
formatief ingezet worden. Dit zal altijd maximaal 33 % zijn.

Bijlage Toestemmingsformulier
Middels dit formulier geven ouders toestemming om hun kind op een andere manier te
laten slapen dan in ons protocol veilig slapen staat beschreven.
Hierbij geef ik toestemming om mijn kind in een wipper/puckababy/ op de buik* te laten
slapen tijdens zijn of haar verblijf op het kinderdagverblijf.
Verder verklaar ik op de hoogte te zijn van de risico’s die dit met zich meebrengt.
Ik vrijwaar kinderdagverblijf De Vlindertuin en al haar medewerkers van aansprakelijkheid in
verband met de verhoogde veiligheid- en gezondheidsrisico’s.
De eindverantwoordelijkheid voor het veilig slapen van mijn kind ligt bij ons als ouders.
Plaats:
Datum:
Naam ouder(s):
Handtekening ouder(s):

*doorhalen wat niet van toepassing is.

