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Regulier onderhoud en het uitvoeren van niet spoedeisende reparaties 

Het uitvoeren van regulier onderhoud en het uitvoeren van niet spoedeisende reparaties in 

groepsruimtes vindt plaats buiten openingstijden van de opvang. Datum en tijdstip worden 

gecommuniceerd naar de (assistent) leidinggevende van de locatie. 

Voor aanvang van de werkzaamheden wordt de groepsruimte gecontroleerd en indien 

noodzakelijk afgesloten van de rest van de opvanglocatie. De medewerker of derde die is 

ingepland voor het uitvoeren van de werkzaamheden voert deze uit en controleert daarna zijn 

werk. 

Alle gereedschap, verpakkingsmaterialen, bevestigingsmaterialen en wat dies meer zij wordt 

vervolgens door de medewerker of derde opgeruimd en verwijderd uit de opvanglocatie, 

waarna een inspectie van de ruimte door hem/haar wordt uitgevoerd. De ruimte wordt 

afgemeld bij de (assistent) leidinggevende van de locatie. 

Voor heropening van de groepsruimte wordt deze door de (assistent) leidinggevende 

gecontroleerd op het correct uitvoeren van de reparatie/wijziging en het afwezig zijn van ieder 

item dat niet op de groep behoort. Indien de ruimte is gecontroleerd wordt deze vrijgegeven 

voor de opvang. 

 

Spoedreparaties 

Indien dit noodzakelijk is (bijvoorbeeld door het direct veroorzaken van gevaar voor de 

opvang) wordt er onmiddellijk overgegaan tot reparatie van het gebrek of de storing. 

Hiertoe wordt de groepsruimte waarin de werkzaamheden dienen plaats te vinden buiten 

gebruik gesteld en afgesloten. Dit gebeurt door of onder leiding van de (assistent) 

leidinggevende. Indien het afsluiten van een ruimte niet goed mogelijk is of leidt tot een 

bijzonder onpraktische situatie, dan wordt de werkruimte ruim afgezet en ontoegankelijk 

gemaakt voor kinderen. Dit wordt voor aanvang van de werkzaamheden gecontroleerd door 

de uitvoerende persoon en de (assistent) leidinggevende.  

Na het uitvoeren van de werkzaamheden wordt alle gereedschap, verpakkingsmaterialen, 

bevestigingsmaterialen en wat dies meer zij vervolgens door de medewerker of derde 

opgeruimd en verwijderd uit de opvanglocatie, waarna een inspectie van de ruimte door 

hem/haar wordt uitgevoerd. De ruimte wordt afgemeld bij de (assistent) leidinggevende van 

de locatie. 

Voor heropening van de groepsruimte wordt deze door de (assistent) leidinggevende samen 

met de uitvoerende persoon gecontroleerd op het correct uitvoeren van de reparatie/wijziging 

en het afwezig zijn van ieder item dat niet op de groep behoort. Indien de ruimte is 

gecontroleerd wordt deze vrijgegeven voor de opvang. 


