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Hoofdstuk 1. Inventarisatie
Inventarisatie van het gebouw
De buitenschoolse opvang is gevestigd in “d’n Hazekamp” te Nuland.
Samen met st. Jeugdbelangen Nuland, wordt jaarlijks het hele gebouw gecontroleerd
op eventuele gebreken en worden deze geconstateerd, dan worden ze vrijwel direct
gerepareerd.
Controle brandveiligheid
“D’n Hazekamp” is in gebruik als jeugdgebouw en wordt beheerd door st.
jeugdbelangen Nuland.
Het pand is eigendom van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
ST. jeugdbelangen en de gemeente ‘s-Hertogenbosch zijn verantwoordelijk voor de
brandveiligheid. Dit wordt jaarlijks gecontroleerd door de brandweer.
Overigens voldoet het pand en dus ook de ruimtes die wij huren aan alle eisen.
zie bijlage 1 : de ingevulde risico inventarisatielijsten.
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Hoofdstuk 2 Actieplan

Waar kinderen spelen en ontwikkelen zijn risico’s. Om risico’s te beperken zijn de kinderen
altijd onder toezicht van 1 of meerdere pm-ers. Toch blijven er altijd risico’s, om de gevolgen
te minimaliseren voeren we elk jaar de risico inventarisatie uit. Uit deze inventarisatie komen
afspraken naar voren waar alle pm-ers zich aan moeten houden en deze afspraken komen
terug in het beleid dat actief uitgevoerd wordt. De risico inventarisatie en afspraken worden
ook jaarlijks besproken met de pedagogisch medewerkers. Het inventariseren van de risico’s
wordt jaarlijks herhaald. De volgende inventarisatie staat gepland voor december 2019 door
Lieke van Roosmalen.
Entree
Vloer
o Kind struikelt over een oneffenheid
o Kind glijdt uit over natte vloer.
o Kind glijdt uit over gladde vloer.
In de gang is voldoende loopruimte en voor de deuren zijn vloermatten geplaatst, deze zijn
vastgezet. De pm-ers zien er op toe dat de kinderen niet op de gang spelen en er geen losse
voorwerpen op de grond liggen.
•

Garderobe
o Kind botst tegen kapstokhaak.
De kapstokhaken zijn afgeschermd met een plank en op veilige hoogte. De kinderen mogen
niet spelen en rennen in de gang.
•

Deur
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
o Kind valt door glas in de deur
Wij leren de kinderen niet met de handen het kozijn vast te pakken en in alle deuren zit
veiligheidsglas.
•

Raam
o Kind valt door ruit
Alle deuren zijn voorzien van veiligheidsglas. De kinderen mogen niet rennen in de gang.
•

Verlichting
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid.
De lampen gaan automatisch aan als er iemand in de gang gaat. Alle lampen zijn
afgeschermd. Wanneer een lamp defect is wordt deze direct vervangen. De kinderen mogen
niet in de gang met de bal spelen en niet gooien met voorwerpen.
•

Elektra
o Kind komt in contact met elektriciteit .
Wij leren de kinderen de gevaren van electra. We leren ze dat ze niet aan stopcontacten
mogen komen. Kinderen zijn altijd onder toezicht van de pm-er.
•

Leefruimte

Bij de BSO maken we gebruik van 3 verschillende ruimtes. In deze ruimtes gelden allemaal
dezelfde afspraken om de risico’s de beperken. De actiepunten zijn daarom hieronder
gebundeld. Voor elke ruimte in wel een aparte inventarisatielijst ingevuld, deze is terug te
vinden in de bijlage.
In elke ruimte is minimaal 1 pm-er (afhankelijk van het kind aantal).
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Vloer
o Kind struikelt over een oneffenheid
In alle ruimtes is voldoende ruimte. Kinderen mogen spelen met het speelgoed en daardoor
liggen er losse voorwerpen op de grond. Wanneer de kinderen klaar zijn met spelen wordt
het speelgoed opgeruimd in de daarvoor bestemde bakken of kasten.
•

Muur
o Kind bezeert zich aan oneffenheid muur.
Er is voldoende loopruimte. Kinderen mogen binnen niet rennen en er mag niet gevoetbald
worden. Oneffenheden aan de muur worden direct verwijderd.
•

Raam
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur.
o Kind valt door ruit en valt door open raam
Wij leren de kinderen niet met de handen het kozijn vast te pakken. In elk kozijn zit
veiligheidsglas.
•

Verlichting
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
De lampen zijn afgeschermd en de lampen branden altijd. Kapotte lampen worden direct
vervangen. Kinderen mogen binnen niet met de bal spelen en niet gooien met voorwerpen.
•

Elektra
o Kind komt in contact met elektriciteit.
Alle apparaten worden hoog weggezet. Wij leren de kinderen de gevaren van elektra. We
leren ze dat ze niet aan stopcontacten mogen komen. Kinderen zijn altijd onder toezicht van
pm-ers.
•

Giftige stoffen
o Kind drinkt van schoonmaakmiddel.
Schoonmaakmiddelen staan alleen in de keuken aanwezig die behoort bij leefruimte 1, en
worden opgeborgen in de bovenste kasten. Kinderen mogen niet in de keuken komen, de
pm-ers houden hier toezicht op.
•

Meubilair en speelgoed
o Kind stoot zich tegen meubilair.
o Kind krijgt splinter in de vinger.
o Kast valt om en kind komt onder kast terecht.
o Decorstuk valt op onderbeen kind.
o Kind verwond zich aan scherp speelgoed of splinters aan speelgoed.
Stoten tegen meubilair is bijna niet te voorkomen. We zorgen ervoor dat er genoeg
loopruimte is en het meubilair heeft afgeronde hoeken en is niet scherp. Maandelijks wordt
het materiaal en speelgoed gecontroleerd. Defect materiaal wordt direct vervangen. De
kasten staan vast aan de muur. De “rollende” kasten, zijn stevig en dienen als afscheiding
tussen de hoeken.
De kinderen mogen niet rennen in de speelruimte en niet in/op de kasten klimmen.
•

Verbranding
o Kind brandt zich aan heet water.
o Thee komt over kind heen.
Thee mag alleen gezet worden in de keuken. Drinken mag wel in de leefruimte, maar de
thee moet hoog worden weggezet. De kinderen mogen niet in de keuken en pm-ers mogen
geen thee drinken met een kind op schoot.
•
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Overig
o Kind zaagt in vingers
Kinderen vanaf groep 3 mogen in leefruimte 1 met de zagen werken. Door de pm-ers wordt
er goed toezicht gehouden.
•

o Kinderen botsen tegen elkaar of tegen object.
Dit kan altijd gebeuren, er is meer dan voldoende vrije ruimte en de afspraak is dat er binnen
niet gerend mag worden, daarvoor gaan we naar buiten. Bovendien proberen we kinderen te
leren dat ze rekening moeten houden met elkaar en er voor moeten zorgen dat ze elkaar
geen pijn doen.
Buitenruimte
Wanneer kinderen buiten spelen is dit altijd onder toezicht van de pm-ers.
• Speeltoestel
o Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak.
o Kind stoot zich aan rand zandbak.
De zandbak wordt elke dag geharkt en zichtbaar vuil wordt verwijderd. De rand van de
zandbak is verlaagd.
Omheining
o Kind rent al spelend de straat op
o Kind bezeert zich aan omheining.
o Kind klimt op de omheining en valt.
Het hek is altijd gesloten en de omheining is 1.40 hoog. De omheining wordt regelmatig
gecontroleerd op scherpe onderdelen. De kinderen mogen niet op de omheining klimmen en
defecte omheining wordt direct vervangen.
•

Ondergrond
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over natte plek
In de buitenspeelruimte is gras afgewisseld met zand en stoep. Op deze manier leren
kinderen spelen op verschillende soorten ondergrond. De kinderen mogen ook buitenspelen
bij nat weer. Struikelen of uitglijden kun je niet altijd voorkomen.
Kinderen moeten zelf kunnen leren wat hun grenzen in bewegen zijn.
Regelmatig wordt er gecontroleerd op losliggende tegels.
•

Overig
o kind botst tegen een obstakel/kind.
Dit is nooit te voorkomen. De kinderen mogen spelen en leren. Er is meer dan voldoende
loopruimte er staan geen gevaarlijke objecten. Bovendien is er altijd ruime voldoende
toezicht door gediplomeerde pm-ers.
•

o Kind bezeert zich aan zwerfvuil.
Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt de tuin gecontroleerd op zwerfvuil. De kinderen
mogen niet aan zwerfvuil komen.
o Kind wordt omver gelopen.
De kinderen moeten leren rekening te houden met elkaar. Er is voldoende loopruimte.
o Kind valt met skaten.
o Kind botst met skaten.
Er mag buiten alleen gewaveboard en geskatet worden op het asfaltgedeelte. Niet meer dan
5 waveborden tegelijk op het asfalt gedeelte. De kinderen leren hoe ze moeten remmen met
skaten of waveborden.
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Sanitair
Bij de BSO zijn twee sanitair ruimtes. Één voor de jongens en één voor de meisjes.
• Kind glijdt uit over natte vloer.
Er zijn drooglopenmatten in de gang. Deze moeten goed gebruikt worden door de kinderen.
Wanneer er water in de ruimte ligt wordt dit door de pm-ers opgedweild.
Afspraak: dweilen wordt gedaan buiten de openingstijden van de bso.
Keuken
• Verbranding
o Kind brandt zich aan oven/ovenruit tijdens koekjes bakken.
o Kind loopt brandwonden op door waterkoker over zich heen te trekken.
o Kind heeft toegang tot lucifer of aansteker
o Kind brandt zich aan heet water.
o Hete thee komt over kind heen.
Kinderen mogen niet in de keuken komen en kunnen dus niet bij de oven, kraan en
waterkoker. Wanneer de oven gebruikt wordt, gebeurt dit door een pm-er en deze blijft bij de
oven staan.
De waterkoker staat in de hoek van de keuken en het snoer ligt erachter. Thee wordt rustig
aan tafel gedronken uit een theemok met oor.
Overig
o Kind snijdt zich aan mes.
De kinderen gebruiken kindermessen, deze zijn niet scherp. Tijdens het gebruik leren we
hoe de kinderen het mes moeten gebruiken. De messen van de pm-ers liggen in de la in de
keuken, waar de kinderen niet mogen komen.
•

• Kind drinkt van schoonmaakmiddel.
De schoonmaakmiddelen staan in de bovenkasten en kinderen mogen niet in de keuken.
Schoonmaken gebeurt buiten bso tijden.
• Kind glijdt uit over natte vloer.
Kinderen mogen niet in de keuken. Eventuele natte plekken worden meteen opgedweild. Het
dweilen wordt gedaan buiten de openingstijden van de bso.
Bergruimte
o Kind drinkt van schoonmaakmiddel
De schoonmaakmiddelen staan op de bovenste planken. De kinderen mogen niet in de
bergruimte komen, deze deur is gesloten.
Omgeving
o Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s.
Er zijn voldoende parkeerplaatsen aan de kant van de hazenkamp, ouders kunnen daar hun
auto parkeren, en kinderen hoeven dan niet over te steken.
o Kind rent de weg op als het wordt opgehaald.
Dit is ook een verantwoordelijkheid van de ouders. De BSO is gelegen aan een rustige straat
met relatief weinig verkeer. De ouders kunnen parkeren voor de deur dus in principe hoeven
de kinderen niet op de weg te komen. En ze hoeven zeker geen straat over te steken.
Omheining- zie buitenruimte
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Hoofdstuk 5 Ontruimingsplan en EHBO
Als er werkelijk iets ernstigs is gebeurd dan wordt het alarm protocol in werking gezet. In alle
andere gevallen bellen we met de ouders.
De telefoonnummers zijn te vinden op de stamkaarten in de pc/tablet
We zullen elk jaar opnieuw bekijken of er actiepunten zijn, de risico-inventarisatie zal immers
elk jaar plaatsvinden.
Alle pedagogisch medewerkers hebben kinder EHBO.
Elly Razenberg, Mirjam van Grinsven, Marion Kersten, Iris Olivier, Joep van Grinsven,
Marlein van de Wijgert en Lieke van Roosmalen hebben daarnaast ook nog
bedrijfshulpverlening. Kinder EHBO en BHV wordt jaarlijks herhaald.
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Planning risico inventarisatie.
De volgende risico inventarisatie staat gepland voor 1 december 2018
Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door Lieke van Roosmalen.
lokatie
Bso joepieclub nuland
inventarisatie
Te nemen maatregel

scenario
Afspraken
dd. 01-12-2017
Onderstaande afspraken
bespreken met leidsters
tijdens teamoverleg

urgentiecode
B2
Door: Lieke van Roosmalen
Door: Mirjam van Grinsven

Streefdatum: voor 01-12-2017
Uitvoering werkafspraak: M. van Grinsven
realisatie per : januari 2018
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Afspraken met pedagogisch medewerkers:
• Kinderen mogen nooit alleen in een ruimte zijn, waar de kinderen zijn is altijd een
pedagogisch medewerker aanwezig.
• Kinderen mogen niet op de gang spelen
• Geen losse dingen onnodig op de vloeren laten slingeren
• Niet rennen binnen (dit mag natuurlijk wel als er een spel wordt gespeeld onder
begeleiding van de pm-ers)
• niet voetballen binnen, alleen met softbal
• opletten bij het openen van de deur, er kan een kind achter zitten.
• aan kinderen uitleggen waarom ze niet aan de stopcontacten mogen komen
• Als er speelgoed kapot is, dit apart zetten
• kinderen mogen geen speelgoed in de mond nemen
• geen thee drinken met kind op schoot
• fruit eten als de kinderen aan tafel zitten
• speelgoed na gebruik opruimen en in de bergkast zetten
• kinderen mogen niet in de bergkast komen
• Kinderen mogen niet in keuken komen
• altijd minimaal 1 leidster buiten als er kinderen buiten zijn
• kinderen mogen niet op de omheining klimmen
• terrein controleren op zwerfvuil voordat de bso begint (opruimen)
• zandbak harken voordat de bso begint
• controleren losliggende tegels buitenruimte
• waterkoker in de keuken op de aanrecht in een hoek zetten
• dweilen pas als de kinderen weg zijn
• schoonmaakmiddelen hoog wegzetten
• lucifers en aanstekers hoog wegleggen
• Niet spelen in de buurt van de oven .
• Alleen de leidster mag de oven bedienen en de koekjes uit de oven halen.
• Skaten en waveboarden alleen op het geasfalteerde stuk
• Ramen bij openen op kierstand zetten
• Kinderen mogen niet op de kasten klimmen
• Alleen rennen in de zaal die is ingericht als sportzaal
• Afspraken bespreken met de kinderen
lokatie
Bso joepieclub nuland
inventarisatie
Te nemen maatregel

scenario
Afspraken
dd. 01-12-2017
Onderstaande afspraken
bespreken met pm-ers
tijdens teamoverleg in
januari
Uitvoering maatregel
Pm-ers bespreken het met
de kinderen
Uitvoering werkafspraak: alle pm-ers
realisatie per : januari 2018

urgentiecode
B2
Door: Lieke van Roosmalen
Door: Lieke van Roosmalen

Door alle pm-ers
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Afspraken met de kinderen
• Niet met de handen het kozijn vast pakken
• geen geintjes en grappen maken in de buurt van de ramen/niet op stoelen gaan
staan en tegen het raam aanleunen/vallen.
• niet voetballen binnen, alleen met de softbal
• de deuren rustig open doen
• niet aan de stopcontacten komen
• niet rennen in de speelruimte (alleen als er een spel gespeeld wordt waarbij dat nodig
is)
• niet lopen met fruit in je mond, dus fruit aan tafel opeten
• kinderen mogen niet van het speelveld af
• kinderen mogen niet op de omheining klimmen
• skaten en waveboarden alleen op het geasfalteerde stuk buiten.
• Voorzichtig met messen
• Niet in keuken
• Niet in de bergkast
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