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Hoofdstuk 1 Inventarisatie
Inventarisatie van het gebouw.
We hebben in december 2018 de risico inventarisatie opnieuw uitgevoerd.
1. De inventarisatie van het gebouw en buitenruimte is uitgevoerd op 1 december door L. van
Roosmalen.
2. De brandveiligheid is gecontroleerd door vd Donk brandbeveiliging.

Controle brandveiligheid
Bouwkundig ontwerp en adviesbureau Meijs in samenwerking met Akugo heeft een advies uitgebracht
t.b.v. de brandveiligheid. Wij hebben dit advies exact opgevolgd.
De brandmeldinstallatie is aangelegd door Akugo brandbeveiliging dit is een erkend installateur.
De doormelding gaat via Siemens. (zie ook map brandmelding installatie)
zie bijlage 1: de ingevulde risico inventarisatielijsten.
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Hoofdstuk 2 Risico inventarisatie
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/trap:
 Trap
o Kind valt doordat het niet bij de trapleuning kan
o Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit
o Kind valt doordat de trapleuning niet goed vast zit
o Kind struikelt over een kapotte trede
o Kind glijdt uit op een gladde trede
o Kind valt van de trap af.
De trapleuning zit op kind hoogte, deze leuning zit aan de muurstenen bevestigd. Wanneer de
steunen los zitten worden ze opnieuw vastgezet. De trap is bekleed met een zachte (niet gladde)
bedekking. Wanneer een tree kapot is wordt deze direct vervangen. Het is een brede trap zodat de
pedagogisch medewerker ernaast kan helpen en zodat elkaar passeren mogelijk is.
Er is boven en onder een veiligheidshekje geplaatst. Kinderen mogen nooit alleen op de trap, altijd
onder toezicht. De deuren van de groepsruimtes zijn gesloten, zodat kinderen niet zonder toezicht bij
de trap komen.


Vloer
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over natte vloer.
o Kind glijdt uit over een gladde vloer
Buiten voor de deur is een metalen rooster met opvangbak geplaatst, binnen voor de deuren zijn
droogloopmatten geplaatst. De matten zijn antislip en kunnen niet verschuiven. De entree wordt
schoongemaakt wanneer er geen kinderen aanwezig zijn. Mocht de vloer nat zijn wordt deze meteen
droog gemaakt. De pm-ers zien er op toe dat de kinderen niet op de gang spelen en er geen losse
dingen op de grond liggen.


Muur
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
o Kind botst tegen kapstokhaak.
Er zijn geen schroeven of haken, muren zijn glad. De pm-ers zien er op toe dat kinderen niet rennen
en ze verwijderen oneffenheden zoals schroeven, spijkers, punaises meteen verwijderen.


Deur
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
o Kind valt door glas in de deur
Op de groepsdeuren zit een veiligheidsstrip. We leren kinderen dat ze niet met de handen tussen de
deur en de kozijnen moeten vasthouden. Kinderen mogen niet in de gang spelen en de kinderen gaan
nooit alleen naar de gang of naar buiten, altijd met toezicht.
De deur naar buiten wordt door de pedagogisch medewerkers op en dicht gedaan. De deuren zijn
voorzien van veiligheidsglas.


Radiator
o Kind verbrandt zich aan hete radiator/buizen
o Kind botst of valt tegen radiator/kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator
Radiatoren zijn beveiligd, worden niet heel warm en kinderen kunnen zich er niet aan branden. In de
gang is voldoende loopruimte.


Verlichting
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o Kind struikelt door onvoldoende licht.
o Lamp wordt stukgegooid en glas valt naar beneden
De lamp in de gang brandt de hele dag. De pm-er die opent zet de lamp aan en degene die sluit doet
de lamp uit. Wanneer de lamp defect is, wordt deze direct vervangen. In de gang mag niet gegooid
worden met voorwerpen.


Elektra
o Kind komt in contact met elektriciteit
Er zijn kind veilige wandcontactdozen en zijn beveiligd. Elektrische apparaten worden hoog opgesteld,
zodat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen.


Voorwerpen
o Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
o Kind struikelt over kinderwagen.
De pedagogisch medewerkers controleren de entree op kleine voorwerpen en verwijderen deze.
Voorwerpen zoals kinderwagens, maxi-Cosi e.d. worden niet in de hal gezet.
Afspraak: kinderwagens e.d. in garage (is de bergruimte) zetten.
 Kind rent ongezien naar buiten.
De deuren blijven gesloten. De klink van de buitendeur is aangebracht op een hoogte van 1.40m. De
kinderen mogen nooit zonder toezicht in de gang zijn.
Slaapruimte (algemeen):
De regels omtrent bedjes zijn gewijzigd per 1 januari 2016. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden,
worden alle bedjes bij Joepie Kinderopvang jaarlijks gekeurd. Deze actie is van toepassing op de
bedden in alle slaapruimtes. Verder hebben we om de veiligheid te waarborgen, een protocol veilig
slapen en wiegendood. Hierin staan alle maatregelen die getroffen zijn verder uitgewerkt.
Alle ruimtes zijn apart geïnventariseerd, maar hebben dezelfde risico’s. Hieronder staan alle risico’s
gebundeld. In de bijlage zitten de losse inventarisaties per slaapkamer. Naast slaapruimte binnen,
slapen de kinderen ook in buitenbedjes. De buitenbedjes zitten bij de inventarisatie van de
buitenruimte.


Meubilair
o Kind klimt uit bed en valt.
o Kind komt klem te zitten tussen de spijlen
o Kind komt klem te zitten tussen het matras en de bedombouw of tussen het spijlenhek
en de bedombouw
o Het kind zakt door de bedbodem heen
o Het kind komt onder de dekens of tegen de zijkant terecht.
o Kind bezeert zich aan oneffenheid of scherpe rand van het bed
o Kind stoot hoofd tegen bovenste bed, of tegen het dakje.
o Kind valt uit bed doordat het de spijlen/zijwand zelf kan verwijderen
Er is een protocol veilig slapen, dit wordt door de pm-ers nagestreefd. Alle kinderen slapen in goed
gekeurde bedjes. Voordat de pedagogisch medewerkers de kinderen in bed leggen controleren ze de
bedjes op oneffenheden. De bedjes hebben een hoogte van minimaal 70 cm en de bedbodem staat
laag. De spijlen van de bedjes lopen tot de bodem en er worden stevige, goed passende matrassen
gebruikt. De bedden zijn stevig en de bodems worden gecontroleerd. Alle bedjes worden kort
opgemaakt met katoenen dekentjes of lakentjes. Er zit een kind veilige sluiting op de bedjes en de
sluiting wordt gecontroleerd. Mochten er bedjes defect zijn dan wordt dit direct gemeld.


Ramen
o Kind klimt uit het raam.
Alle ramen zitten hoog en de ramen staan alleen open als er geen kinderen zijn.
Afspraak: geen ramen openzetten als er kinderen op bed liggen.


Oververhitting
o Door warmtestuwing raakt het kind oververhit.
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Er is een protocol veilig slapen en dit wordt door de pm-ers nagestreefd. Wanneer een kind in bed
heeft gelegd voelen de pm-ers of deze het te warm heeft. Binnen laten we de kinderen nooit met een
bedekt hoofd slapen.
Alle kamers worden voldoende geventileerd. Geen verwarming aan op de kamer als er kinderen op
bed liggen. (alleen als het vriest).


Vloer
o Medewerker struikelt over speelgoed wat op de grond is gevallen.
o Medewerker stoot zich tegen bed omdat het te donker is.
o Het bed valt om en het kind komt beklemd te zitten
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over een gladde vloer
In de slaapruimtes is voldoende ruimte (meer dan 70 cm) tussen de bedden en er mogen geen losse
voorwerpen op de grond liggen. Alle bedjes zijn stabiel en er wordt toezicht gehouden.
De vloer is voorzien van een stroeve coating. Als er gemorst is, wordt het direct opgeruimd.


Wiegendood
o Kind overlijdt aan wiegendood.
We hebben een protocol veilig slapen om voorzorgsmaatregels te nemen tegen wiegendood. Pm-ers
streven dit, voor alternatieve slaapomstandigheden moet schriftelijk toestemming worden gegeven.


Deuren
o Kind krijgt vingers tussen de deur
o Kind botst tegen de deur omdat iemand anders de deur open doet.
o Kind valt door glas in de deur
De deuren zijn voorzien van een veiligheidsstrip en bevatten veiligheidsglas. Kinderen worden altijd
door een pedagogisch medewerker in bed gelegd. Er lopen geen kinderen alleen rond in de
slaapkamers.


Radiator
o Kind valt tegen radiator.
Ruimte is voorzien van vloerverwarming.


Lampen
o Kind struikelt door onvoldoende licht.
o Lamp wordt stukgegooid en valt naar beneden
Alle lampen zijn afgeschermd, wanneer een lamp defect is wordt deze direct vervangen.


Elektriciteit
o Kinderen komen in contact met elektriciteit.
Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers. De groepen zijn voorzien van
aardlekschakelaar.
 Kind stopt kleine voorwerpen in de mond.
Op de slaapkamers mag geen speelgoed zijn. Andere kleine voorwerpen dienen direct door de
pedagogisch medewerkers verwijderd te worden.
 Kind wordt aan de handen opgetild en elleboog uit de kom.
Afspraak: kinderen altijd onder de oksels of billen optillen. Nooit aan de handen optillen!
Leefruimte dino’s:
 Vloer
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over gladde vloer.
De vloeren zijn effen maar niet glad, er kan altijd een kleed o.i.d. liggen waar een kind over kan
struikelen, dat kun je niet voorkomen, maar het kind is altijd onder toezicht en de pedagogisch
medewerker zal elke oneffenheid proberen te voorkomen. Kinderen lopen niet op sokken maar op
schoenen of blote voeten om uitglijden te voorkomen. Er mag binnen niet onnodig worden gerend.
Wanneer er geknoeid wordt op de vloer wordt dit direct opgeruimd.
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Afspraak: geen losse voorwerpen op de vloer laten slingeren. Er mag wel speelgoed om mee te
spelen op de vloer liggen.


Meubilair/speelgoed
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
o Kind stoot zich tegen meubilair.
o Kind krijgt splinter in de vinger/verwond zich aan scherp speelgoed.
o Kind valt om en kind komt onder de kast terecht
o Decorstuk valt op kind
o Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond.
o Kind of pedagogisch medewerker struikelt over speelgoed.
o Kinderen botsen tegen elkaar of tegen object.
Stoten, bezeren aan of vallen over speelgoed is niet te voorkomen, maar er zijn wel een aantal
maatregelen om het letsel te beperken. Er is genoeg loopruimte en het meubilair heeft afgeronde
hoeken en er zijn geen er zijn geen uitstekende spijkers of haken. 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.
Speelgoed wordt na gebruik weer opgeruimd in de kast en speelgoedkisten. Het speelgoed wordt
gecontroleerd op veiligheid en defect speelgoed wordt direct verwijderd.
Klein speelgoed is niet in de leefruimte aanwezig. Mocht er gewerkt worden met klein speelgoed, is dit
altijd onder toezicht van de pm-er.
Onstabiele voorwerpen worden vastgezet en decorstukken worden niet in de loopruimte geplaatst.
Alle kasten staan vast aan de muren of zijn zodanig opgebouwd dat ze niet om kunnen vallen. De pmers houden er ook toezicht op dat de kinderen niet klimmen in de kasten.


Deur
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
o Kind botst tegen de deur omdat iemand onverwacht de deur open doet.
o Kind valt door glas in de deur
Alle deuren hebben een veiligheidsstrip. Wanneer de deuren open mag blijven staan wordt er gebruik
gemaakt van een deurstopper. Het glas in de deuren is veiligheidsglas.
Er is altijd een pedagogisch medewerker in de leefruimte aanwezig die op tijd kan roepen als iemand
de deur opent terwijl er een kind achter zit.


Ramen
o Kind valt door ruit
o Kind valt door open raam
Alle ruiten hebben veiligheidsglas. Ramen die open kunnen zitten hoog. Afspraak: niet rennen bij de
ruiten.


Radiotoren
o Baby verbrandt zich aan hete radiator/buizen
o Kind botst of valt tegen radiator.
o Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator
De radiatoren zijn beveiligd, worden niet heel warm en kinderen kunnen zich er niet aan branden. Alle
radiatoren zijn afgeschermd en weggewerkt onder de vensterbank en er is voldoende loopruimte
gecreëerd bij de radiatoren.


Lampen
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
De lampen zijn afgeschermd en worden ’s morgens door de pedagogisch medewerkers aangezet en
blijven de hele dag aan. Wanneer een lamp defect is, wordt deze direct vervangen. In de ruimte mag
niet met speelgoed gegooid worden.


Elektriciteit
o Kind komt in contact met elektriciteit
o Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
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Alle stopcontacten zijn beveiligd. Het enige elektriciteitssnoer wat in de leefruimte zichtbaar aanwezig
is, is van de cd speler (mobiel), deze cd speler wordt altijd zodanig hoog weggezet dat kinderen er niet
bij kunnen.


Schoonmaakmiddel
o Kind drinkt van schoonmaakmiddel.
Schoonmaakwater wordt in de keuken gemaakt, dus er mogen geen schoonmaakmiddelen in de
leefruimte komen. De schoonmaakmiddelen voor de aankleedkussens worden hoog weggezet achter
de opstaande rand, dus buiten het bereik van de kinderen. Schoonmaakmiddelen in de keuken staan
in de hoge kasten.


Box

o Baby valt uit de box.
o Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan
o Kind zit klem tussen spijlen van de box
o Kind stoot zich aan de onderkant van de box
Alle boxen zijn gecertificeerd en jaarlijks gecontroleerd. Aan de voorzijde zitten verschuifbare rekjes,
deze gaan altijd op een slotje en kunnen niet door de kinderen zelf opengemaakt worden.
Al het speelgoed dat als opstapmogelijkheid wordt uit de box gehaald. Kinderen die uit de box kunnen
klimmen worden niet meer in een box geplaatst.
Onder de box is een zit/speelruimte voor de kinderen. Er is altijd toezicht door een pedagogisch
medewerker. De box heeft afgeronde hoeken en geen scherpe uitsteeksels.


Kinderstoel
o Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
o Kind valt uit de kinderstoel
o Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
Alle kinderstoelen zijn stabiel. Kinderen mogen niet zelf in of uit de stoel klimmen. Dit gebeurt altijd
door de pm-ers. Kinderen in de kinderstoel zitten vast en de pm-ers houden altijd toezicht. De tafels
hebben geen brede randen zodat ze zich moeilijk kunnen afzetten. De stoelen worden ver genoeg van
de tafel geplaatst zodat ze niet kunnen afzetten.


Heet water/thee
o Kind brandt zich aan de warmwaterkraan
o Thee van de pedagogisch medewerker komt over kind heen.
De warmwaterkraan zit op hoogte. De kinderen kunnen hier niet bij. Warme dranken worden in de
keuken gezet en daar opgedronken. Kinderen mogen niet in de keuken komen. Er zijn geen warme
dranken aanwezig in de groepsruimte.


Overig
o Speengedeelte wordt van de fopspeen afgebeten.
Spenen worden bij elk gebruik gecontroleerd, als de speen beschadigd is, mag deze niet meer
gebruikt worden.
o Kind krijgt koortje om de nek.
Wij verzoeken ouders bij het intake gesprek en op de ouderavond om kinderen geen kleding met
koortjes te laten dragen. Als het toch gebeurt, en de koortjes zorgen voor gevaarlijke situaties, wordt
de kleding vervangen door joepie kleding. Er is geen speelgoed met koortjes aanwezig.
o Kind stikt in stukje eten.
Er wordt alleen gegeten onder toezicht aan tafel. De pm-ers letten er op dat de kinderen niet teveel
“proppen” en geen grote stukken in hun mond doen. Fruit wordt zonodig gemalen. Brood wordt in
stukjes aangeboden.
Leefruimte olifanten:
 Vloer
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over gladde vloer.
De vloeren zijn effen maar niet glad, er kan altijd een kleed o.i.d. liggen waar een kind over kan
struikelen, dat kun je niet voorkomen, maar het kind is altijd onder toezicht en de pedagogisch
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medewerker zal elke oneffenheid proberen te voorkomen. Kinderen lopen niet op sokken maar op
schoenen of blote voeten om uitglijden te voorkomen. Er mag binnen niet onnodig worden gerend.
Wanneer er geknoeid wordt op de vloer wordt dit direct opgeruimd.
Er mag wel speelgoed om mee te spelen op de vloer liggen, maar dit wordt na gebruik opgeruimd.


Meubilair/speelgoed
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
o Kind stoot zich tegen meubilair.
o Kind krijgt splinter in de vinger/verwond zich aan scherp speelgoed.
o Kind valt om en kind komt onder de kast terecht
o Decorstuk valt op kind
o Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond.
o Kind of pedagogisch medewerker struikelt over speelgoed.
o Kinderen botsen tegen elkaar of tegen object.
Stoten, bezeren aan of vallen over speelgoed is niet te voorkomen, maar er zijn wel een aantal
maatregelen om het letsel te beperken. Er is genoeg loopruimte en het meubilair heeft afgeronde
hoeken en er zijn geen er zijn geen uitstekende spijkers of haken. 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.
Speelgoed wordt na gebruik weer opgeruimd in de kast en speelgoedkisten. Het speelgoed wordt
gecontroleerd op veiligheid en defect speelgoed wordt direct verwijderd.
De kinderen mogen spelen met klein speelgoed, maar dit is altijd onder toezicht van de pm-ers. En
deze leren de kinderen dat ze dit niet in hun mond mogen doen.
Onstabiele voorwerpen worden vastgezet en decorstukken worden niet in de loopruimte geplaatst.
Alle kasten staan vast aan de muren of zijn zodanig opgebouwd dat ze niet om kunnen vallen. De pmers houden er ook toezicht op dat de kinderen niet klimmen in de kasten.


Deur
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
o Kind botst tegen de deur omdat iemand onverwacht de deur open doet.
o Kind valt door glas in de deur
Er zijn veiligheidstrips en we leren de kinderen niet met de vingers de binnenkant van de kozijnen vast
te pakken. Wanneer de deuren open mag blijven staan wordt er gebruik gemaakt van een
deurstopper. Het glas in de deuren is veiligheidsglas.
Er is altijd een pedagogisch medewerker in de leefruimte aanwezig die op tijd kan roepen als iemand
de deur opent terwijl er een kind achter zit.


Ramen
o Kind valt door ruit
o Kind valt door open raam
Alle ruiten hebben veiligheidsglas. Ramen die open kunnen zitten hoog. De kinderen mogen binnen
niet rennen.


Radiotoren
o Baby verbrandt zich aan hete radiator/buizen
o Kind botst of valt tegen radiator.
o Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator
De radiatoren zijn beveiligd, worden niet heel warm en kinderen kunnen zich er niet aan branden. Alle
radiatoren zijn afgeschermd en er is voldoende loopruimte gecreëerd bij de radiatoren. De radiatoren
zijn bij de olifanten weggewerkt onder vensterbank.


Lampen
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
De lampen zijn afgeschermd en worden ’s morgens door de pedagogisch medewerkers aangezet en
blijven de hele dag aan. Wanneer een lamp defect is, wordt deze direct vervangen. In de ruimte mag
niet met speelgoed gegooid worden.


Elektriciteit
o Kind komt in contact met elektriciteit

Risico Inventarisatie Veiligheid Joepie Kinderdagverblijf

9

o Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Alle stopcontacten zijn beveiligd en boven de 1.35. Elektrische apparaten zijn niet bereikbaar voor
kinderen. Het enige elektriciteitssnoer wat in de leefruimte zichtbaar aanwezig is, is van de cd speler
(mobiel), deze cd speler wordt altijd zodanig hoog weggezet dat kinderen er niet bij kunnen.


Heet water/thee
o Kind brandt zich aan de warmwaterkraan
o Thee van de pedagogisch medewerker komt over kind heen.
De warmwaterkraan zit op hoogte. De kinderen kunnen hier niet bij. Warme dranken worden in de
keuken gezet en daar opgedronken. Er zijn geen warme dranken aanwezig in de groepsruimte.


Overig
o Speengedeelte wordt van de fopspeen afgebeten.
Spenen worden bij elk gebruik gecontroleerd, als de speen beschadigd is, mag deze niet meer
gebruikt worden.
o Kind krijgt koortje om de nek.
Wij verzoeken ouders bij het intake gesprek en op de ouderavond om kinderen geen kleding met
koortjes te laten dragen. Als het toch gebeurt, en de koortjes zorgen voor gevaarlijke situaties, wordt
de kleding vervangen door joepie kleding. Er is geen speelgoed met koortjes aanwezig.
o Kind stikt in stukje eten.
Er wordt alleen gegeten onder toezicht aan tafel. Pedagogisch medewerkers letten er op dat de
kinderen niet teveel “proppen” en geen grote stukken in hun mond doen.
Leefruimte giraffen:
 Vloer
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over gladde vloer.
De vloeren zijn effen maar niet glad, er kan altijd een kleed o.i.d. liggen waar een kind over kan
struikelen, dat kun je niet voorkomen, maar het kind is altijd onder toezicht en de pedagogisch
medewerker zal elke oneffenheid proberen te voorkomen. Kinderen lopen niet op sokken maar op
schoenen of blote voeten om uitglijden te voorkomen. Er mag binnen niet onnodig worden gerend.
Wanneer er geknoeid wordt op de vloer wordt dit direct opgeruimd.
Afspraak: geen losse voorwerpen op de vloer laten slingeren. Er mag wel speelgoed om mee te
spelen op de vloer liggen.


Meubilair/speelgoed
o Kind bezeert zich aan oneffenheid.
o Kind stoot zich tegen meubilair.
o Kind krijgt splinter in de vinger/verwond zich aan scherp speelgoed.
o Kind valt om en kind komt onder de kast terecht
o Decorstuk valt op kind
o Kind stopt kraaltjes of ander klein speelgoed in de mond.
o Kind of pedagogisch medewerker struikelt over speelgoed.
o Kinderen botsen tegen elkaar of tegen object.
Stoten, bezeren aan of vallen over speelgoed is niet te voorkomen, maar er zijn wel een aantal
maatregelen om het letsel te beperken. Er is genoeg loopruimte en het meubilair heeft afgeronde
hoeken en er zijn geen er zijn geen uitstekende spijkers of haken. 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.
Speelgoed wordt na gebruik weer opgeruimd in de kast en speelgoedkisten. Het speelgoed wordt
gecontroleerd op veiligheid en defect speelgoed wordt direct verwijderd.
Klein speelgoed is niet in de leefruimte aanwezig. Mocht er gewerkt worden met klein speelgoed, is dit
altijd onder toezicht van de pm-er.
Onstabiele voorwerpen worden vastgezet en decorstukken worden niet in de loopruimte geplaatst.
Alle kasten staan vast aan de muren of zijn zodanig opgebouwd dat ze niet om kunnen vallen. De pmers houden er ook toezicht op dat de kinderen niet klimmen in de kasten.
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Deur
o Kind krijgt zijn vingers tussen de deur
o Kind botst tegen de deur omdat iemand onverwacht de deur open doet.
o Kind valt door glas in de deur
Alle deuren hebben een veiligheidsstrip. Wanneer de deuren open mag blijven staan wordt er gebruik
gemaakt van een deurstopper. Het glas in de deuren is veiligheidsglas.
Er is altijd een pedagogisch medewerker in de leefruimte aanwezig die op tijd kan roepen als iemand
de deur opent terwijl er een kind achter zit.


Ramen
o Kind valt door ruit
o Kind valt door open raam
Alle ruiten hebben veiligheidsglas. Ramen die open kunnen zitten hoog. Afspraak: niet rennen bij de
ruiten.


Radiotoren
o Baby verbrandt zich aan hete radiator/buizen
o Kind botst of valt tegen radiator.
o Kind komt met hand klem te zitten tussen de radiator
De radiatoren zijn beveiligd, worden niet heel warm en kinderen kunnen zich er niet aan branden. Alle
radiatoren zijn afgeschermd en er is voldoende loopruimte gecreëerd bij de radiatoren.


Lampen
o Kind struikelt door onvoldoende licht
o Lamp wordt stuk gegooid en glas valt naar beneden
De lampen zijn afgeschermd en worden ’s morgens door de pedagogisch medewerkers aangezet en
blijven de hele dag aan. Wanneer een lamp defect is, wordt deze direct vervangen. In de ruimte mag
niet met speelgoed gegooid worden.


Elektriciteit
o Kind komt in contact met elektriciteit
o Kind trekt aan elektriciteitssnoer en krijgt apparaat op zich
Alle stopcontacten zijn beveiligd. Het enige elektriciteitssnoer wat in de leefruimte zichtbaar aanwezig
is, is van de cd speler (mobiel), deze cd speler wordt altijd zodanig hoog weggezet dat kinderen er niet
bij kunnen.


Schoonmaakmiddel
o Kind drinkt van schoonmaakmiddel.
Schoonmaakwater wordt in de keuken gemaakt, dus er mogen geen schoonmaakmiddelen in de
leefruimte komen. De schoonmaakmiddelen voor de aankleedkussens worden hoog weggezet achter
de opstaande rand, dus buiten het bereik van de kinderen. Schoonmaakmiddelen in de keuken staan
in de hoge kasten.


Box

o Baby valt uit de box.
o Kind klimt uit de box door op speelgoed te gaan staan
o Kind zit klem tussen spijlen van de box
o Kind stoot zich aan de onderkant van de box
Alle boxen zijn gecertificeerd en jaarlijks gecontroleerd. Aan de voorzijde zitten verschuifbare rekjes,
deze gaan altijd op een slotje en kunnen niet door de kinderen zelf opengemaakt worden.
Al het speelgoed dat als opstapmogelijkheid wordt uit de box gehaald. Kinderen die uit de box kunnen
klimmen worden niet meer in een box geplaatst.
Onder de box is een zit/speelruimte voor de kinderen. Er is altijd toezicht door een pedagogisch
medewerker. De box heeft afgeronde hoeken en geen scherpe uitsteeksels.


Kinderstoel
o Kind valt tijdens het in of uit de kinderstoel klimmen
o Kind valt uit de kinderstoel
o Kind valt met kinderstoel en al om doordat het zich afzet tegen de tafel
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Alle kinderstoelen zijn stabiel. Kinderen mogen niet zelf in of uit de stoel klimmen. Dit gebeurt altijd
door de pm-ers. Kinderen in de kinderstoel zitten vast en de pm-ers houden altijd toezicht.
De tafels hebben geen brede randen zodat ze zich moeilijk kunnen afzetten. De stoelen worden ver
genoeg van de tafel geplaatst zodat ze niet kunnen afzetten.


Heet water/thee
o Kind brandt zich aan de warmwaterkraan
o Thee van de pedagogisch medewerker komt over kind heen.
De warmwaterkraan zit op hoogte. De kinderen kunnen hier niet bij. Warme dranken worden in de
keuken gezet en daar opgedronken. Kinderen mogen niet in de keuken komen. Er zijn geen warme
dranken aanwezig in de groepsruimte.


Overig
o Speengedeelte wordt van de fopspeen afgebeten.
Spenen worden bij elk gebruik gecontroleerd, als de speen beschadigd is, mag deze niet meer
gebruikt worden.
o Kind krijgt koortje om de nek.
Wij verzoeken ouders bij het intake gesprek en op de ouderavond om kinderen geen kleding met
koortjes te laten dragen. Als het toch gebeurt, en de koortjes zorgen voor gevaarlijke situaties, wordt
de kleding vervangen door joepie kleding. Er is geen speelgoed met koortjes aanwezig.
o Kind stikt in stukje eten.
Er wordt alleen gegeten onder toezicht aan tafel.
Pedagogisch medewerkers letten er op dat de kinderen niet teveel “proppen” en geen grote stukken in
hun mond doen. Fruit wordt zo nodig gemalen. Brood wordt in stukjes aangeboden.
Buitenruimte
 Materiaal
o Kind valt van speeltoestel
o Kind valt door defect materiaal.
o Kind blijft met een koordje van de capuchon hangen.
o Kind krijgt splinter in de hand.
o Kind struikelt over een speeltoestel
o Kind botst tegen een speeltoestel/obstakel/kind.
Waar kinderen spelen en leren, vallen en botsen kinderen wel eens. Dit is niet te voorkomen en goed
voor de ontwikkeling van kinderen. We proberen het letsel wel zo klein mogelijk te houden door
maatregelen.
Buiten is voldoende speel- en loopruimte en de kinderen spelen altijd onder toezicht buiten. Obstakels
en defect materiaal wordt altijd direct worden verwijderd. Pedagogisch medewerkers controleren
dagelijks het buitenmateriaal alvorens het uit de berging wordt gehaald. Mochten kinderen toch een
splinter hebben dan wordt deze direct verwijderd. We hebben diverse speeltoestellen in de
buitenruimte. De kinderen wordt aangeleerd de speeltoestellen op de juiste, veilige wijze te gebruiken
en er niet op te klimmen of vanaf te gaan op manier die niet bedoeld.
Aan de ouders wordt altijd gevraagd om geen kleding met koordjes te gebruiken. Toch zitten er in
capuchons van jassen vaak wel koordjes. Pedagogisch medewerkers letten erop, en leggen een
knoop in de langere koordjes zodat deze kort zijn of slaan de koordjes naar de binnenkant van de jas.


Zandbak
o Kind snijdt zich aan zwerfvuil in de zandbak
o Kind stoot zich tegen de rand van de zandbak.
De kinderen worden erop geattendeerd dat er een rand aan de zandbak zit.
De zandbak wordt dagelijks gecontroleerd en geharkt door de pedagogisch medewerkers. Eventueel
aanwezig vuil wordt direct verwijderd, met een hark.


Omheining
o Kind rent al spelend de straat op
o Kind doet het poortje van het hek open en rent de straat op
o Het hek blijft open staan en een kind loopt de straat op
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o Kind kruipt onder de omheining en komt klem te zitten
o Kind kruipt tussen de spijlen en komt klem te zitten
o Kind klimt over de omheining en valt
Pm-ers houden altijd toezicht als de kinderen buiten aan het spelen zijn. De buitenruimte is afgesloten
met twee hekken. De pm-ers zorgen ervoor dat de hekken gesloten en op slot zijn. Voordat iedereen
naar buiten gaat wordt nog extra gecontroleerd op het hek gesloten is. De hekken hebben verticale
spijlen, zodat kinderen er niet overheen kunnen klimmen. De ruimte tussen de spijlen is niet meer dan
10 cm, zodat ze er niet tussen kunnen komen.
De ruimte onder de omheining is klein. Kinderen kunnen hier niet onder kruipen. De tuin is gigantisch
groot en de kinderen mogen niet tegen de omheining hangen of botsen.


Ondergrond
o Kind struikelt over oneffenheid.
o Kind glijdt uit over natte plek.
Buitenspelen gebeurt altijd onder toezicht van minimaal 1 pm-er. Losse steentjes of takjes zijn er altijd,
maar mochten ze in de loopruimte liggen dan worden ze meteen opgeruimd.
De pm-ers houden natte plekken in de gaten en zorgen er voor dat deze worden beperkt. Als het flink
regent gaan we niet naar buiten.


Obstakels
o Kind rent tegen een obstakel
o Kind botst tegen een fiets
o Kind botst tegen zwerfvuil
o Kind wordt omver gelopen
De kinderen leren rekening te houden met elkaar, als er iets gebeurt worden kinderen zich er bewust
van dat ze niet alleen spelen maar samen en dat je rekening moet houden met elkaar. De kinderen
zijn in de buitenruimte altijd onder toezicht van de pm-ers en de ruimte is groot genoeg voor het
kindaantal.
Voordat de kinderen naar buiten gaan wordt de ruimte gecontroleerd om oneffenheden en zwerfafval.


Overig
o Kind verbrandt zich in de zon.
o Kind eet van giftige plant of struik
In de buitenruimte staan planten, deze zijn zorgvuldig uitgekozen. In de zomer als het warm en zonnig
is worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor. Boven
de zandbak en watertafel hangen doeken tegen de zon. Verder kunnen er parasols neergezet worden.
Wanneer het erg warm is wordt er niet buitengespeelt.
Buitenbedjes
Sinds 2016 heeft Joepie een aantal buitenbedjes. Deze staan in de gezamenlijke buitenruimte. De
buitenbedjes staan altijd in het zicht en elke 20 minuten gaat er iemand kijken. Bij de buitenbedjes
staat een babyfoon en deze geeft ook de temperatuur aan. Er is een protocol buitenslapen en de
medewerkers houden zich hier aan.
Sanitair kinderen dino’s en giraffen
Bij de dino’s en giraffen is geen aparte santaire ruimte, dit bevindt zich in de groepsruimte.
 Commode
o Kind draait zich van aankleedtafel af.
o Kind stoot zich tegen (scherpe) hoek van de aankleedtafel
o De aankleedtafel is niet stabiel en valt om
o Kind komt onder de hoogte verstelbare aankleedtafel bekneld te zitten.
o Kind valt van het trapje van de aankleedtafel
o Kind klautert zonder toezicht op de aankleedtafel
De kinderen liggen nooit alleen op de commode, er is altijd een pm-er bij. De aankleedtafels hebben
geen scherpe randen en zijn zodanig gemaakt dat er een opstaande rand is aan drie zijde. Bovendien
heeft het aankleedkussen ook opstaande randen. De aankleedtafel is dicht en de pm-ers houden
toezicht dat kinderen niet in de kasten kruipen. Het aankleedkussen heeft een trapje. De kinderen
kunnen dit trapje niet zelf uitschuiven en klimmen alleen onder toezicht op de tafel. Na het gebruik
wordt het trapje weer in de kast geschoven.
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Vloer
o Kind glijdt uit over gladde vloer
Natte plekken worden meteen drooggemaakt. De kinderen niet op sokjes laten lopen, maar schoenen
aanhouden.


Overig
o Het kind brandt zich aan heet water
De kraan met warm water zit niet op kindhoogte. Wanneer kinderen verschoond worden is dit altijd
onder toezicht van een pedagogisch medewerker. Deze houdt in de gaten dat de kinderen niet aan de
kraan komen.
o Kind stopt kleine voorwerpen in de mond
In de sanitaire ruimte mogen kinderen niet alleen verblijven, dus alleen onder toezicht van een
pedagogisch medewerker. Kleine voorwerpen moeten direct uit de ruimte verwijderd worden .
o Kind snuffelt in afvalbakje
Kinderen mogen niet zonder toezicht van een pedagogisch medewerker in de sanitaire ruimte
verblijven. Pedagogisch medewerkers dienen altijd te voorkomen dat kinderen in de afvalbak
snuffelen.
Sanitair kinderen- olifanten
 Kind glijdt uit over gladde vloer
Natte plekken worden meteen drooggemaakt. De kinderen niet op sokjes laten lopen, maar schoenen
aanhouden.
 Kind stopt kleine voorwerpen in de mond.
Afspraak: in de sanitaire ruimte mogen kinderen niet alleen verblijven, dus alleen onder toezicht van
een pedagogisch medewerker. Kleine voorwerpen moeten direct uit de ruimte verwijderd worden.
 Kind snuffelt in afvalbakje.
Kinderen mogen niet zonder toezicht van een pedagogisch medewerker in de sanitaire ruimte
verblijven. Pedagogisch medewerkers dienen altijd te voorkomen dat kinderen in de afvalbak
snuffelen.
Keuken- dino’s en giraffen
De keuken in afgesloten doormiddel van hekjes. Deze hekjes worden door de pedagogisch
medewerkers gesloten. Hierdoor kunnen de kinderen niet in de keuken komen.
 Keukenblok
o Kind brandt zich aan de kookplaat
o Kind trekt een pan van het fornuis
o Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen te trekken
o Kind heeft toegang tot lucifers/aanstekers
o Kind brandt zich aan heet water
o Kind krijgt hete thee over zich heen.
o Kind snijdt zich aan mes.
o Kind drinkt schoonmaakmiddel.
De kinderen mogen niet in de keuken komen. De pm-ers houden hier toezicht op. De kookplaat in de
keuken wordt nooit gebruikt. De waterkoker staat op het keukenblok. De kinderen kunnen hier niet bij.
Wanneer de waterkoker aan staat, blijven de pedagogisch medewerkers in de buurt. Heet water wordt
meteen uit de waterkoker verwijderd. Thee wordt hoog weggezet en wordt in de keuken opgedronken.
De kraan zit hoog in het keukenblok. Kinderen kunnen hier niet bij.
Lucifers, aanstekers, messen, schoonmaakmiddelen, etc. zitten allemaal in de hoge kastjes. Kinderen
kunnen hier niet bij.
 Kind glijdt uit over gladde vloer.
De vloer is niet glad, wel effen. Kinderen mogen niet in de keuken.
 Kind opent vuilnisemmer.
Kinderen mogen niet in de keuken. Pedagogisch medewerkers moeten altijd voorkomen dat kinderen
in de afvalbak snuffelen. Glas wordt niet in de afvalbak gedaan.


Kind trekt plastic zak over het hoofd
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De plastic zakken worden opgeborgen op plekken waar kinderen niet bij kunnen. Of op een hoge plek
of in een kastje met een slot. Kinderen mogen niet in de keuken.
Keuken- olifanten
De keuken van de olifanten zit in de leefruimte.
 Keukenblok
o Kind loopt brandwonden op door de waterkoker over zich heen te trekken
o Kind heeft toegang tot lucifers/aanstekers
o Kind brandt zich aan heet water
o Kind krijgt hete thee over zich heen.
o Kind snijdt zich aan mes.
o Kind drinkt schoonmaakmiddel.
Er is altijd een pm-er in de ruimte aanwezig, deze houdt toezicht op de kinderen. De kraan zit in het
keukenblok, kinderen kunnen hier niet bij. De waterkoker staat op het keukenblok. De kinderen
kunnen hier niet bij. Wanneer de waterkoker aan staat, blijven de pedagogisch medewerkers in de
buurt. Heet water wordt meteen uit de waterkoker verwijderd. Thee wordt hoog weggezet. Door de
pedagogisch medewerkers wordt hier toezicht op gehouden.
Lucifers, messen, schoonmaakmiddelen, etc. worden hoog weggelegd. De kinderen kunnen hier niet
bij.
 Kind glijdt uit over gladde vloer.
De vloer is niet glad, wel effen.
 Kind opent vuilnisemmer.
De pm-ers zien er op toe dat de kinderen niet aan de vuilnisemmer zitten. Er mag geen glas in de
afvalbak gedaan worden.
 Kind trekt plastic zak over het hoofd
De plastic zakken worden opgeborgen op plekken waar kinderen niet bij kunnen. Of op een hoge plek
of in een kastje met een slot.
Kantoor
Het kantoor is afgesloten door een deur met een hoge klink. De pm-ers zien er op toe dat de deur
altijd gesloten is en kinderen kunnen de deur niet zelf open maken.
 Giftige voorwerpen/kleine voorwerpen
o Kind eet medicijnen/sigaretten/toner kopieermachine op
o Kind stop kleine voorwerpen in de mond
o Kind snijdt zich aan kantoorartikelen
o Kind drinkt schoonmaakmiddelen
Het kantoor is afgesloten door een deur met een hoge klink. De pedagogisch medewerkers zien er op
toe dat de deur altijd gesloten is, als er kinderen in de leefruimte zijn.
De schoonmaakmiddelen zitten in een kast op kantoor. Deze deur heeft een hoge klink en een slot.
Kinderen kunnen deze deur niet zelf open maken.
Bergruimte
De bergruimte bevindt zich in de garage, deze is alleen toegankelijk vanuit de tuin. De deur van
de garage heeft een hoge klink en kan niet door de kinderen zelf open gemaakt worden.
 Kind drinkt schoonmaakmiddelen/krijgt giftige stoffen binnen/klimt in wasdroger
De bergruimte is afgesloten door een deur met een hoge klink. De pedagogisch medewerkers zien er
op toe dat de deur altijd gesloten is, als er kinderen buiten zijn.
Omgeving.
 Kind moet oversteken tussen geparkeerde auto’s
De toegang is omheind. Met de ouders wordt op de ouderavond en in de nieuwsbrief afgesproken dat
ze zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van hun kind bij het halen en brengen.
 Kind rent de weg op als het wordt opgehaald
Ouders worden geacht zelf op hun kind te letten bij het ophalen. Geadviseerd wordt om niet meer dan
2 kinderen tegelijk mee naar buiten te nemen.
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 Kind raakt betrokken bij een ongeval buiten de deur.
We gaan regelmatig met de kinderen wandelen, B.V. naar de markt of een speeltuintje in de wijk vlak
achter het kinderdagverblijf.
Dus er is heel veel toezicht, en elke pedagogisch medewerker houdt twee kinderen aan de hand. Of
de kinderen zitten in de bye bye buggy met gordels aan.
Het is voor de kinderen erg leerzaam om te leren omgaan met verkeersregels.
Overige punten
Zie acties buitenruimte.
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Hoofdstuk 3 Actieplan
Risico’s en actieplan 2018.
In 2018 hebben zich geen grote risico’s voorgedaan. Mocht dit wel gebeuren dan wordt er direct actie
ondernomen. Om de risico’s zo klein mogelijk te houden zijn er diverse afspraken gemaakt.
Afspraken met pedagogisch medewerkers
 minimaal 1 pedagogisch medewerker per groep buiten bij het buitenspelen
 altijd 1 pedagogisch medewerker aanwezig in de groepsruimte
 deuren van groepsruimten gesloten houden
 traphekjes sluiten
 niet onnodig losse materialen op de grond laten slingeren
 binnen niet rennen
 geen banken of stoelen bij een raam zetten dat open kan
 alle lampen aanzetten en de lampen tijdig vervangen
 kinderwagens in de garage of onder carport
 protocol veilig slapen nastreven (deze is bijgevoegd in de bijlage)
 kinderen nooit aan de handen optillen
 schoonmaakmiddelen buiten bereik van kinderen houden
 er op toezien dat er niet gegooid wordt met speelgoed
 kapot speelgoed direct uit roulatie nemen
 geen fietsen of rijdend materiaal binnen
 spenen controleren alvorens gebruik
 gevaarlijke koortjes uit kinderkleding verwijderen
 hete drank wordt alleen gedronken in de keuken
 geen hete drank drinken met kind op arm of schoot
 opletten bij openen van deuren (er kan een kind achter zitten)
 kind mag alleen m.b.v. pedagogisch medewerker op aankleedtafel klimmen
 nooit kinderen alleen op de aankleedtafel laten liggen/zitten.
 kinderen mogen niet in afvalbakken snuffelen
 kinderen mogen niet zonder toezicht in de keuken
 glas in de glasbak/ niet in de afvalbak
 bergruimte is niet toegankelijk voor kinderen.
 Zandbak voor elk gebruik schoonmaken.
 Jaarlijks controleren boxen
 Protocol buitenslapen nastreven
locatie
kinderdagverblijf Nuland
inventarisatie
Te nemen maatregel

Uitvoering maatregel

scenario
Afspraken
dd. 01-12-2018
Afspraken bespreken met
pedagogisch medewerkers in
de teamvergadering en de
afspraken worden opgehangen
in de keuken en in de kast bij
de olifanten.
Pedagogisch medewerkers
bespreken het met de kinderen

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

Door pedagogisch
medewerkers

Streefdatum: voor 01-01-2019
Uitvoering werkafspraak: alle pedagogisch medewerkers
realisatie per:
Afspraken met kinderen
 kinderen mogen niet in afvalbak snuffelen
 kinderen moeten bij het spelen rekening houden met elkaar
 zand hoort in de zandbak, in de zandbak niet rennen
 van omheining afblijven
 binnenspeelgoed binnen laten
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Hoofdstuk 4 EHBO
Overzicht EHBO.
Alle pedagogisch medewerkers hebben kinder EHBO en Elly Razenberg en Mirjam van Grinsven,
Marion Kersten, Denise vd Braak, Lieke van Roosmalen, Marlein van de Wijgert, Iris Olivier en Sandra
Jansen hebben bedrijfshulpverlening.
De herhaling cursus voor EHBO voor kinderen wordt elk jaar gegeven voor alle pedagogisch
medewerkers van onze kinderopvangorganisatie.
Ouders worden tijdens het intake gesprek gewezen op de veiligheid aspecten.
Ook op de website staat vermeld dat ouders de risico inventarisatie veiligheid en gezondheid te allen
tijde kunnen inzien.

------------------------------------------------------------------------------------- --Als er werkelijk iets ernstigs gebeurd dan kun je het alarm protocol in werking zetten (zie bijlage)
in alle andere gevallen moet je bellen met de ouders.
De telefoonnummers zijn te vinden op de kinderkaarten in de tablets en de laptop.
We zullen elk jaar opnieuw bekijken of er actiepunten zijn, de risico-inventarisatie zal immers elk jaar
plaatsvinden.

Planning risico inventarisatie.
De volgende risico inventarisatie staat gepland voor december 2019.
Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door Lieke van Roosmalen
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