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Protocol veiligheid
Risico inventarisatie
Jaarlijks wordt op elke vestiging, door de organisatie, van elke ruimte een risico
inventarisatie veiligheid gemaakt. We gaan dan na welke mogelijke gevaren er voor een kind
in een ruimte zijn. We maken afspraken met elkaar om de kans dat er iets mis gaat zo klein
mogelijk te maken.
Algemeen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vloeren mogen niet glad zijn.
I.v.m. uitglijden, lopen kinderen binnen niet op sokken. Zij hebben sloffen of schoenen
aan.
Binnen wordt niet gerend.
Binnen wordt niet met spullen gegooid, ook niet met ballen.
Kleine onderdeeltjes en kapot speelgoed wordt weggegooid en slingeren niet op de
grond. Let bij de BSO op dat de kleine kinderen van het KDV kleine prulletjes uit de
laatjes kunnen halen!
Kinderen worden opgetild onder de oksels, in de middel of onder de billen, maar niet
aan de handen i.v.m. het uit de kom schieten van elleboog of schouder.
Het is zaak op te passen voor uitstekende delen of scherpe randen, radiatoren zijn
daarom afgeschermd en kapstokken steken niet uit.
Er moet - in verband met mogelijke ongelukken - een telefoon aanwezig zijn die
daadwerkelijk gebruikt kan worden.
Er dienen geen hinderlijke drempels te zijn.
Verlichting moet goed zijn; in de speelruimten moet verlichting afgeschermd zijn.
Er dienen geen giftige planten aanwezig te zijn. Eventuele planten worden hoog
weggezet.
M.u.v. vissen zijn op onze locaties geen (huis)dieren toegestaan.
Regelmatige controle van (buiten)speelgoed is nodig. Stuk speelgoed wordt
weggegooid of gerepareerd. Vies speelgoed wordt schoongemaakt.
Op iedere locatie is een verbandtrommel aanwezig.
In de centrale hal geen kinderwagens, bolderkarren, maxi-cosi’s, etc.
In de entreeruimtes / bij de klapdeuren zijn geen kinderen zonder toezicht. Er wordt in
de entreeruimtes / bij de klapdeuren niet gespeeld.

Buitenspelen op de speelplaats en uitstapjes
Algemeen
• Kinderen gaan niet naar buiten voordat de leidsters klaar zijn om mee naar buiten te
gaan.
• Buitenspeelgoed wordt na gebruik op een vaste plaats opgeruimd.
• Fietsen worden in fietsenrekken geplaatst.
• Losse obstakels worden niet in fiets- en looproutes geplaatst.
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•
•
•
•
•

Er wordt niet gebotst met de fietsjes/auto’s tegen elkaar, of tegen de muren of
hekken.
Een veilige bodem heeft geen gevaarlijke roosters, uitstekende boomwortels, uitstekende putdeksels of losliggende en verzakte tegels. Bij constatering van
genoemde punten, worden deze zo spoedig mogelijk verholpen.
Dagelijks wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van glasscherven, scherpe
metaalonderdelen en andere gevaarlijke voorwerpen. De zandbak wordt hierin
meegenomen!
Er wordt altijd direct toezicht gehouden door een leidster wanneer er gebruikt wordt
gemaakt van de buitenspeelruimtes.
Poorten zijn altijd dicht tijdens het buitenspelen, de pennen zijn naar beneden.
Wanneer een poort op slot kan, wordt deze ook op slot gedraaid.

Omheining
• Een omheining is ervoor om ballen en andere speelvoorwerpen tegen te houden en
tevens om te voorkomen dat kinderen de weg op hollen of op onveilige plaatsen
komen en dat huisdieren buiten de omheining blijven.
• De omheining bestaat niet uit prikkeldraad, een hek met scherpe punten, een
beplanting met scherpe punten, giftige planten en struiken e.d..
• De omheining nodigt niet uit tot beklimmen. Eventueel klimmen wordt bemoeilijkt door
opstapmogelijkheden te verwijderen (denk aan losse glijbaan, stoelen, etc.)
• De spijlen van een geschikte omheining staan minder dan 10 cm uit elkaar.
• De maximale maaswijdte van gaas is 4x4 cm.
• De hoogte van de omheining is 1 m (dit is de minimale norm) tot 1.20 m.
• De maximale afstand tussen bodem en onderkant van de omheining is 5 cm.
• De opstapmogelijkheid is tussen de 20 en 70 cm.
Speeltoestellen algemeen
• De ondergrond onder de toestellen is schokdempend.
• Speeltoestellen voor kinderen tot 4 jaar zijn niet hoger dan 1.50 m.
• Speeltoestellen hebben geen scherpe, ruwe of uitstekende delen waaraan het kind
zich kan verwonden of met de kleding aan kan blijven haken.
• Kinderen hebben geen koordjes aan hun kleding.
• Kinderen glijden alleen onder toezicht van de glijbaan.
• Een losse glijbaan ligt vlak als hij niet wordt gebruikt.
• De toestellen mogen geen beklemminggevaar opleveren voor het kind.
• De afmetingen ervan dienen aangepast te zijn aan de afmetingen van het kind, zoals
bijvoorbeeld de doorsnee van de handgrepen en de tredenafstanden.
• Het kind moet de toestellen even gemakkelijk kunnen verlaten als het erin of erop kan
komen.
• Tussen de speeltoestellen moet voldoende loopruimte zijn, dat houdt in: 2 m voor niet
bewegende toestellen en 4 m voor bewegende toestellen.
• De toestellen moeten stabiel en onbeweeglijk verankerd zijn.
• Houten toestellen moeten splintervrij zijn.
• Speeltoestellen van na 27 maart 1997 voldoen aan de wettelijke richtlijnen een
hebben een certificaat van goedkeuring.
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•
•
•

Van alle speeltoestellen worden in een logboek de wettelijk verplichte gegevens
bijgehouden (welke inspecties zijn verricht, welke reparaties en welk onderhoud,
welke ongevallen, etc.).
Buitenspelmateriaal wordt regelmatig gecontroleerd op gebreken: gebreken worden
gerepareerd of spelmateriaal wordt weggegooid.
Kinderdagverblijfkinderen spelen niet op de speeltoestellen op het schoolplein.

Uitstapjes in het dorp: lopend boodschappen doen, naar de speeltuin, etc.
• Ouders tekenen voor akkoord voor het maken van uitstapjes op het alarmformulier.
• Eén leidster mag maximaal 6 kinderen meenemen met een uitstapje.
• Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt, heeft minimaal één leidster een mobiele
telefoon bij zich.
• Bij uitstapjes wordt de EHBO trommel en natte washandjes meegenomen.
• De bolderkar wordt altijd meegenomen met uitstapjes.
• Jonge/kleine kinderen/kinderen die gaan staan worden altijd in een zitje gezet of met
de riempjes vastgemaakt.
• Handen vast bij het lopen.
• Iedereen kijkt goed uit bij het lopen (niet op de weg lopen)
• Op elkaar wachten en wachten met oversteken. Als het mogelijk is, wordt er altijd
overgestoken bij een zebrapad.
• Als kinderen ondanks de afspraken niet luisteren, worden zij in de bolderkar gezet.
Uitstapjes buiten het dorp: vervoer per auto of taxi (BSO)
• Ouders tekenen voor akkoord voor het maken van uitstapjes op het alarmformulier.
• Ouders zijn geïnformeerd over het betreffende uitstapje.
• Wanneer één leidster alleen op pad gaat, mag zij maximaal 6 kinderen meenemen
met een uitstapje.
• Wanneer er een uitstapje wordt gemaakt, heeft minimaal één leidster een mobiele
telefoon bij zich.
• Bij uitstapjes wordt de EHBO trommel meegenomen.
• De pedagogisch medewerksters kennen de kinderen en zijn zich tevens bewust van
de risico’s die er zijn tijdens het betreffende uitstapje.
• Tijdens uitstapjes ligt de verantwoordelijkheid voor de kinderen altijd bij de
pedagogisch medewerksters. Deze wordt niet overgedragen aan een andere persoon
of organisatie.
• De kinderen dragen veiligheidsvestjes van kinderopvang Olleke Bolleke.
• De adressenlijst van de kinderen gaat mee.
Zoekraken/weglopen van een kind
Als een kind de groep kwijtraakt /wegloopt tijdens een uitstapje stelt de pedagogisch
medewerkster in overleg met een collega alles in het werk het kind terug te vinden. Er zal
worden gezicht in de directe omgeving. Als het kind niet gevonden wordt, informeert de
pedagogisch medewerkster de leidinggevende. De leidinggevende informeert de ouders van
het kind. Indien nodig wordt er melding gemaakt bij de politie. Loopt een kind van het
kindercentrum weg dan worden dezelfde maatregelen getroffen.
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Water
• Waterpartijen nabij onze opvanglocaties zijn afgeschermd met een hek.
• Wanneer een zwembad wordt opgezet, staat hierin een klein laagje water. Te allen
tijde is er toezicht van een leidster.
• Alleen kinderen met zwemdiploma mogen deelnemen aan activiteiten op het water
met toestemming van ouders. Bij deze activiteiten wordt toezicht gehouden door
leidsters.
• We gaan niet met de kinderen naar het openbare zwembad van Obdam tijdens
buitenschoolse opvang tijd. Kinderen mogen hier ook niet zelfstandig heen. (m.u.v.
Clubhuis; ouders tekenen voor akkoord)
• We zwemmen bij het meer van Hensbroek of in een badje op de eigen locatie.
Kinderen die geen zwemdiploma hebben, krijgen zwembandjes om.
• Naast het schoolplein in Hensbroek ligt een modderslootje. Kinderen vanaf 6 jaar
mogen zelfstandig op het schoolplein spelen. Afspraak is dat kinderen niet voorbij de
fietsenrekken gaan. Gebeurd dit wel wordt de vrijheid voor het betreffende kind
ingeperkt.
Spelen in de zon
Kinderen voelen zich lekker bij mooi weer en spelen graag buiten. De zon zorgt ook voor de
aanmaak van vitamine D, dat is goed voor hun botten. Maar te veel zon is niet gezond.
Met de juiste bescherming kan veel ellende voorkomen worden.
• Houd de kinderen tussen 12.00 en 15.00 uur zo veel mogelijk uit de zon.
• De kinderen blijven tussen 13.00 uur en 14.00 uur binnen.
• Bij extreem felle zon blijven de kinderen ook tussen 14.00 uur en 15.00 uur binnen.
• Kinderen jonger dan zes maanden zetten we helemaal niet in de zon.
• Laat kinderen op zonnige dagen zoveel mogelijk in de schaduw spelen.
• Ook als kinderen alleen in de schaduw zitten moeten ze worden ingesmeerd.
• Bij zonnig weer zetten we zoveel mogelijk parasols op en creëren we zoveel mogelijk
schaduw plekken.
• Kleding (ook een petje/hoedje), biedt de beste bescherming tegen de zon.
• Ouders worden verzocht zonnehoedjes en eventueel andere zonbescherming mee te
geven
• Wanneer een kind een zonnehoedje bij zich heeft zetten we deze altijd op.
• Wanneer de kinderen niet met water spelen, laten we de kinderen broek en shirt
aanhouden.
• Een half uur voordat we naar buiten gaan smeren we de kinderen in
• De kinderen worden zowel ’s morgens als ’s middags ingesmeerd (minimaal twee
keer op een dag)
• Wij gebruiken minimaal beschermingsfactor 20-30. Een kind kan maximaal drie uur in
de zon met een hoge beschermingsfactor. Probeer dit echter te beperken.
• Smeer gevoelige zones zoals neus, oren, nek, voeten extra in.
• Waar nodig smeren we de kinderen vaker is
• Herhaal het insmeren na het zwemmen. Waterproof producten zullen toch voor een
deel verdwijnen bij het afdrogen of spelen in het water en zand.
• Bij warm weer krijgen de kinderen meer drinken aangeboden dan normaal.
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•

Wanneer het erg heet is passen we de activiteiten aan, doen rustiger aan en rusten
vaker.

Spelen in de kou
Wij vinden het belangrijk dat kinderen iedere dag even buitenspelen (voor zover het weer dat
toelaat.) Ook in de winter of bij minder mooi weer spelen kinderen graag buiten. Bij extreme
kou of slecht weer beperken we de duur van het buitenspelen en zorgen we voor goede
kleding om onderkoeling te voorkomen.
Deuren en ramen
Voor deuren en ramen geldt:
• Alle lage ramen / glaswerk zijn voorzien van veiligheidsglas of -folie.
• Ramen op lage hoogte blijven zoveel mogelijk gesloten.
• Kinderen mogen niet op vensterbanken klimmen. Ook worden opstapmogelijkheden
weggehaald om te voorkomen dat kinderen door / uit ramen vallen.
• Bij ventileren wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hoge ramen. Indien
geventileerd wordt met lage ramen, gaan deze slechts een klein stukje open.
• Deuren die dicht kunnen waaien zijn zoveel mogelijk voorzien van een deurdranger.
• Deuren die open mogen blijven staan zijn zoveel mogelijk voorzien van een deurklem
of wig.
• Deuren die op een kier mogen blijven staan zijn zoveel mogelijk voorzien van een
deurblok.
• De scharnierzijden van deuren zijn voorzien van vingerstrips om het beklemmen van
vingers te voorkomen.
• De klinken van deuren zitten hoog zodat de kinderen hier niet bij kunnen (loc.
Weerestraat).
• De keuken in Hensbroek is afgesloten met een hekje.
• De locaties zijn tijdens openingsuren (m.u.v. de breng- en haaltijden) afgesloten en
kunnen alleen van binnenuit geopend worden. Hiermee wordt voorkomen dat iemand
onaangekondigd binnenkomt.
Trappen
•
•
•
•
•
•

Op locatie Clubhuis mogen kinderen niet naar de bovenverdieping.
Traptreden mogen niet glad zijn.
Tussen de spijlen van de trapleuningen dient een veilige afstand van maximaal 8 cm
te zitten.
Tredenzijkanten dienen direct aan te sluiten op de muur of de afscheiding.
Kinderen klimmen onder begeleiding de commode trappen op en af.
Uitschuifbare trappetjes bij de commodes worden na gebruik weer direct weer
ingeschoven.

Elektra
•

In de meterkasten is een aardlekschakelaar gemonteerd.
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•
•
•
•
•

Onbeveiligde lage stopcontacten of stopcontacten bereikbaar vanaf een stoel of bed
zijn zoveel mogelijk voorzien van stopcontactbeveiligers.
Stopcontacten zijn zoveel mogelijk boven 1.35 m hoogte geplaatst.
Snoeren worden zo weggeborgen dat ze voor kinderen niet toegankelijk zijn.
Elektrische apparaten zijn zo opgesteld dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen.
Meterkasten zijn te allen tijde afgesloten.

Schoonmaken en giftige stoffen
•
•
•
•
•
•
•
•

Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een afgesloten kast.
Schoonmaakmiddelen worden opgeborgen in een kast met een hoge klink.
Schoonmaakmiddelen worden hoog opgeborgen.
Bij de verschoningsruimtes worden lotions, alcohol, crèmes, schoonmaakmiddelen,
etc. hoog opgeborgen.
Op iedere locatie hangt een gifwijzer of gifkaart.
Voedsel wordt niet naast giftige stoffen opgeborgen.
Het schoonhouden van de diverse ruimtes gebeurd zoveel mogelijk op tijdstippen dat
de kinderen niet aanwezig zijn.
Kinderen komen alleen onder begeleiding in de bergruimtes.

Spelmateriaal
Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep waarvoor
het bestemd is. Spelmateriaal wordt alleen besteld via erkende leveranciers. Kleine
materialen worden alleen gepakt als groten daar gericht mee gaan spelen. Als speelgoed
gevaar oplevert voor de kinderen wordt het direct verwijderd. Het speelgoed wordt
regelmatig gecontroleerd op slijtage of gebreken. Kleine onderdelen en kapot spelmateriaal
wordt weggegooid.
Meubilair
Bij de aanschaf van meubilair wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep waarvoor het
bestemd is. Meubilair wordt alleen besteld via erkende leveranciers. Meubilair wordt
gecontroleerd op splinters en afbladderende verf. Wanneer dit geconstateerd wordt, moet
het meubilair geschuurd en eventueel op nieuw geverfd worden. Meubilair heeft zo weinig
mogelijk hoekige randen en punten. Wanneer dit wel het geval is, worden deze
afgeschermd. Meubilair en decorstukken worden zo geplaatst dat ze niet in de looproute
staan en dat er voldoende ruimte is om er omheen te lopen.
Kasten
• Kasten (en andere onstabiele voorwerpen) die om kunnen vallen, worden verankerd
(aan de muur).
• Zware dingen worden onderin de kasten geplaatst.
• Kinderen mogen niet in kasten klimmen.
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Box
•
•
•
•
•

De deurtjes van de boxen dienen te allen tijde afgesloten/omhoog te zijn.
Grotere baby’s die stevig staan, mogen niet meer in de ‘glazen boxen’.
Speelgoed dat als opstap kan dienen, wordt uit de box gehaald.
De spijlbreedte bij boxen is tussen de 4,5 en 6,5 cm.
Aan de onderkant van de box zijn zachte materialen bevestigd.

Kinderstoel
• Kinderen klimmen onder begeleiding in en uit de kinderstoelen.
• Bij kleine kinderen wordt een stoelverkleiner gebruikt.
• Alle kinderen hebben een tuigje aan in de kinderstoel.
• Kinderen die zich met de voeten afzetten tegen de tafelrand, worden een stukje van
tafel geschoven.
Omgaan met messen, gereedschap en kantoormaterialen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderen mogen zelf alleen botte messen gebruiken.
Scherpe messen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.
De vaatwasser wordt goed afgesloten als er messen in staan.
Scherpe messen staan met de punt naar beneden in de vaatwasser.
Gereedschap is niet om mee te spelen.
Alleen de oudere kinderen vanaf 6 jaar mogen met gereedschap werken.
Kinderen krijgen een goede uitleg over en begeleiding bij het werken met
gereedschap.
Er wordt alleen in kleine groepjes, onder begeleiding met gereedschap gewerkt.
Kantoordeur is dicht indien er niemand aanwezig is.
Gevaarlijke kantoorartikelen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.

Vervoer
Vanaf verschillende scholen gaan bso-kinderen lopend, per taxi of met de fiets naar de bso.
De Alles Kids locaties liggen naast de basisscholen. Kinderen van de Alles Kids locaties
worden lopend opgehaald. De Clubhuis locatie ligt een stukje verder bij de scholen vandaan.
Kinderen worden in principe met de taxi opgehaald, maar ook vervoer met de fiets is
mogelijk.
Het vervoer vraagt van de school en de kinderopvang grote aandacht. Deelname aan het
verkeer brengt altijd risico's met zich mee.
Voor de veiligheid in de taxi zijn er voor alle kinderen stoelen met gordels aanwezig. Het taxi
vervoer wordt geregeld door een erkend taxibedrijf, maar een leidster vanuit het Clubhuis is
altijd aanwezig in de taxi.
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Kinderen gaan alleen zelfstandig met de fiets van school naar de opvanglocatie na overleg
met- en schriftelijke toestemming van ouders. Dit kan alleen als niet alle leidsters mee zijn
met de taxi en er een leidster in het Clubhuis aanwezig is om de kinderen die zelfstandig
komen, op te vangen.
Kinderen die in groepsverband van school naar de opvanglocatie fietsen, worden hierin
begeleidt door een of meerdere pedagogisch medewerksters. Het aantal leidsters hangt af
van het aantal kinderen. In ieder geval fietst er altijd een leidster vóór de groep kinderen uit.
Zij begeleidt de kinderen bij het oversteken van een weg.
Kinderen gaan lopend van school naar opvanglocatie onder begeleiding van een leidster.
Ook kunnen zij lopend naar een buitenspeelplaats nabij de opvanglocatie gaan. Kinderen
worden met oversteken begeleidt door een leidster. Handen worden vastgehouden bij het
lopen. Kinderen lopen alleen over een stoep.
Kinderen gaan alleen zelfstandig lopend van school naar de opvanglocatie na overleg meten schriftelijke toestemming van ouders.
Bij locatie Clubhuis wordt de toegangsroute via de stationsweg gebruikt. De toegang aan de
Noorderbrug wordt niet gebruikt door kinderen en hun ouders. Dit is een drukke landweg
waar veel (agrarisch, groot) verkeer rijdt.
Zie verder ons uitgebreide vervoersprotocol.
Roken
Onze opvanglocaties en de buitenspeelruimtes zijn rookvrij.
Tassen en jassen van werknemers
In de tassen en jassen van werknemers kunnen kindonvriendelijke materialen zitten, zoals
sigaretten, medicijnen enz. Daarom bergen de personeelsleden hun jassen en tassen op
buiten het bereik van de kinderen.
Veilig slapen
Om kinderen veilig te laten slapen, is een apart protocol slapen en wiegendood opgesteld.
Verbranding
Een kind kan zich verbranden door verschillende oorzaken. Om het risico op verbranding zo
laag mogelijk te houden, nemen wij de volgende voorzorgsmaatregelen.
• Kinderen zijn alleen onder toezicht in de keuken.
• Alleen oudere bso kinderen mogen onder begeleiding keukenapparatuur bedienen.
• De keuken in Hensbroek is afgesloten met een hekje.
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lucifers en aanstekers worden hoog opgeborgen of in een kast of lade met slot en
worden opgeborgen direct na gebruik. Tassen / jassen van volwassenen kunnen ook
lucifers / aanstekers bevatten. Deze worden daarom buiten bereik van kinderen
opgeborgen.
Er zijn thermosstatische mengkranen of mengkranen met temperatuurbegrenzer
geplaatst op locaties waar kinderen bij kunnen.
Kranen die niet zijn voorzien van beveiliging, zijn hoge kranen. (Oudere) kinderen
werken niet zelfstandig met deze kranen. Opstapmogelijkheden in de buurt van deze
kranen worden verwijderd.
Thee en koffie wordt bewaard in thermoskannen.
We gebruiken koffie- en theekopjes met goede oortjes.
Thee- en koffiekopjes worden ver op tafel /aanrecht gezet.
Als er wordt gekookt of gebakken in pannen, laten we de stelen naar achteren wijzen.
De achterste pitten worden zoveel mogelijk gebruikt tijdens het koken.
Wanneer een los kookplaatje wordt gebruikt, staat dit zover mogelijk naar achteren
op het aanrecht.
Jonge kinderen worden uit de keuken gehouden als de oven aan staat.
Er wordt gebruik gemaakt van losse ovens. Wanneer deze aanstaan, staan zij buiten
bereik (op het aanrecht) van kinderen.
Snoeren van apparaten in de keuken worden niet los of binnen bereik van kinderen
gehangen.
De waterkoker is zo geplaatst dat een kind er niet makkelijk bij kan.
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