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COLOFON 

Documenttitel/Document Titel Veiligheids- en gezondheidsbeleid – werkplan 
veiligheid 2021 

Versie/Version 2.1 
Versiedatum/Version date 15 maart 2021 
Eigenaar/Owner Directie 
Doelgroep/Target audience Alle medewerkers, toezichthouder 
Documentlocatie/ 
Document location 

Beleidsmap/Groepen 

 

VERSIEBEHEER 

Versie Datum Door Omschrijving 

1.0 15/11/20 MvdL Opzet plan 
2.0 01/12/20 MvdL Aanpassing aan actuele situatie. 
2.1 15/03/20 MvdL Update naar laatste situatie. 
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INLEIDING 

Zoals in het gezondheids- en veiligheidsbeleid van Komplayt Kikkerkroost staat vermeld, is er 
een nulmeting gedaan op de locatie aan de Boeninlaan 286 te Amsterdam. 
Dit document is gebaseerd op de nulmeting per 2 september 2020 en de opname per 15 
maart 2021, bij het naderen van voltooiing van de renovatie.   

CONSTATERINGEN 

De kinderopvang is gevestigd in een pand in een woonblok. De eigenaar is Eigen Haard, 
waarvan wordt gehuurd. 
Kinderdagverblijf Het Amsterdamse Poortje b.v., de voormalige naam van Komplayt 
Kikkerkroost, heeft de ruimtes onderhouden binnen haar mogelijkheden. 

GROTE RISICO’S VEILIGHEID  

 
Groot Risico Genomen maatregelen Protocollen/ werkafspraken  

Vallen van 
hoogte 

• Kwalitatief goede bedjes 
met keurmerk en goede 
veiligheidshendels 

• Tillen en dragen 
• Veilig slapen  
• Verschonen 

Verstikking en 
wiegendood 

• Koorden en touwen 
opknopen 

• Spenenkoorden niet 
langer dan 10 cm 

• Geen losse lege 
ballonnen 

• Geen lossen plastic 
zakken 

• Geen klein materiaal 
zoals knopen/ kralen/ etc. 
Bij de peuters kan hier 
wel mee geknutseld 
worden, echter enkel 
onder direct toezicht.   

• Veilig slapen  
• Eerste fuit en groentehapjes 
• De fles geven aan een baby 

Verbranding • brandplan 
• brandpreventiemiddelen: 

brandblusser / sprinkler? 
• evacuatiemiddelen: 

evacuatiebedjes/ 

• Warme dranken 
• preventie zonnebrand en 

huidtype insmeren 
zonnebrandcreme 

• hitteprotocol 



veiligheids- en gezondheidsbeleid – werkplan gezondheid | v2.1 | 15 maart 2021 | definitief | pagina 4 van 6 

evacuaties/ 
evacuatietouw 

• afschermen van hete 
verwarmingselementen 
en buizen,  

• heet water /thee buiten 
bereik van kinderen:  

Verdrinking • Geen gebruik van 
zwembadjes, 

• Voorkomen dat kinderen 
bij open water komen, 

• Uitstapjesprotocol 
waarbij uitstapjes naar 
zwembad en zee niet zijn 
toegestaan. 

• Wandelen op de openbare weg 
• Buitenmaterialen 

Kind kwijt • Sloten op de deuren en 
buitenhekken zodat 
kinderen niet ongezien, 
zelfstandig de vestiging 
uit kunnen en de weg op 
gaan. 

• Wandelen op de openbare weg 
• Uitstapjes 
• Uitstapjes tas 
• Kind zoek tijdens een uitstapje 

WERKAFSPRAKEN KLEINE RISICO’S 

De werkafspraken hebben wij vastgelegd in werkbeschrijvingen en protocollen.  
Een selectie hangt in de ruimte, op deze manier kunnen leidsters makkelijk en snel lezen wat 
de afspraken zijn.  
Naar gelang de behoefte van de leidsters én de situatie kan deze selectie in de loop der tijd 
worden aangepast.  
 
Handelen bij inbraak, overval of indringer 
 
Hoewel het gevolg ernstig kan zijn schatten wij de kans dit voorkomt zeer gering. Daarom 
hebben wij dit gezet bij ‘kleine risico’s’. Uiteraard is het in dit soort gevallen geen ruimte om 
een werkinstructie/protocol erbij te pakken. Daarom is het van belang dat pedagogisch 
medewerkers dit voornemen.  
Het komt er in de basis op neer dat een beroepskracht altijd handelt vanuit de veiligheid van 
de kinderen en haarzelf: ze biedt geen verzet. Zodra het kan belt ze 112.  
 
 

Protocol/werkinstructie Invuldocument 
Handelen bij inbraak, overval of ongewenste 
indringers 

Telefoonlijst Nood 

Calamiteiten  
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Vallen en stoten 
 
De motoriek van jonge kinderen is nog in ontwikkeling daarom is vallen en stoten niet te 
voorkomen. De pedagogisch medewerkers leren kinderen dat zij niet mogen klimmen op 
draaistoelen en hoge objecten zoals kasten.  
De pedagogisch medewerker ruimt (samen met de kinderen) regelmatig op zodat de kans dat 
een kind struikelt over losliggend speelgoed verkleind wordt.  
Indien van toepassing, worden herfstblaadjes en modder, verwijderd. De kinderen lopen op 
slofjes in de groepsruimtes.  
Als de vloer nat is mogen de kinderen niet rennen.  
 
Kind of ouders zijn kwijt 
 
Hoewel het gevolg ernstig kan zijn schatten wij de kans dit voorkomt zeer gering. Daarom 
hebben wij dit gezet bij ‘kleine risico’s’. 
 

Protocol/werkinstructie Invuldocument 
Handelingsplan als kind niet wordt opgehaald Intakeformulier kind 

 
Protocol kind wel op de lijst, niet gebracht  
 

Noodnummers kind 

 

 
ACHTERWACHTEN 
 
Als achterwachten fungeert de directie en V&G coördinator van Komplayt: 
 
A.M. Ruijters (0681) 517451, 
M.A.E. van der Linden  (0646) 222735 en  
J.M. Croese (0640) 239870 
 
Zij zijn bijna altijd in geheel of gedeeltelijke setting op een van de locaties en derhalve binnen 
15 minuten op de vestiging aanwezig. 
 
In het geval van een situatie als bedoeld in het Besluit Kwaliteit Kinderopvang art. 7 lid 6 zal 
aan de pauze nemende beroepskracht worden gevraagd dit te doen binnen de vestiging. 
Daarnaast zal een van de hierboven genoemde achterwachten in het pand aanwezig zijn. 
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4-OGENPRINCIPE 
 
Aan het vier ogenprincipe wordt uitvoering gegeven op een aantal manieren: 
• Het pand is rondom voorzien van ramen en is gelegen aan de openbare weg, naar binnen 

kijken is goed mogelijk; 
• De groepen hebben ook een open karakter, groepen zijn snel en goed te bezien. Ook de 

dreumes slaapkamer is door de ramen te bezien; 
• Er is een camerasysteem aanwezig, waardoor de directie op ieder gewenst moment kan 

meekijken; 
• In de baby-slaapkamer is een babyfoon aanwezig die geluiden direct uitzendt. De 

ontvanger is in de nabijheid van een beroepskracht. 
• Zowel de V&G-coördinator als de directie komen zeer regelmatig doch zelden 

aangekondigd de locatie bezoeken. 
 
 

BEREIDEN WARME MAALTIJDEN 
 
In de opstartfase zullen de warme maaltijden worden verzorgd vanaf de vestiging Hoptille, of in 
voorkomende gevallen ter plekke worden bereid door de V&G-coördinator. Zodra de vestiging ‘op 
stoom’ is, worden deze taken overgenomen door een groepshulp. 
 
 
 


