
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Veiligheidsbeleid Korhoenlaan 

Versie juli 2020 



Inhoud 
Inleiding ................................................................................................................................................. 3 

Missie ................................................................................................................................................. 4 

Visie .................................................................................................................................................... 4 

Doel .................................................................................................................................................... 4 

Preventie .............................................................................................................................................. 5 

Veiligheid algemeen ...................................................................................................................... 5 

Veiligheid buiten het pand ......................................................................................................... 5 

Veiligheid binnen het pand ........................................................................................................ 6 

Grote risico’s ...................................................................................................................................... 9 

Fysieke veiligheid .......................................................................................................................... 9 

Sociale veiligheid ......................................................................................................................... 10 

Kleine risico’s .................................................................................................................................... 11 

Risico inventarisatie ....................................................................................................................... 12 

Thema’s uitgelicht ........................................................................................................................... 13 

Grensoverschrijdend gedrag ................................................................................................. 13 

Vierogenprincipe ......................................................................................................................... 13 

Achterwachtregeling .................................................................................................................. 13 

Invullen ongevallen registratieformulier ............................................................................ 13 

EHBO .................................................................................................................................................... 14 

Beleidscyclus ..................................................................................................................................... 15 

Plan van aanpak .......................................................................................................................... 15 

Evaluatie ......................................................................................................................................... 15 

Communicatie intern en extern ................................................................................................. 16 

Bijlagen................................................................................................................................................ 17 

Risico-inventarisatie ................................................................................................................... 17 

Inventarisatie brandveiligheid ................................................................................................ 23 

Actieplan ......................................................................................................................................... 28 

 

 

  



 3 

Inleiding  
Bij Tubbie vinden wij het belangrijk dat ongelukken zo veel mogelijk worden voorkomen. 

Mochten er toch situaties voordoen waarbij er iets onverwachts gebeurt, noteren wij dit 

om bij te houden hoe wij dit in de toekomst kunnen voorkomen. Dit plan is dus niet een 

vast plan, maar zal altijd meebewegen. 

Er worden strenge veiligheidseisen gehanteerd voor het gebouw van de kinderopvang. 

Bij de inrichting van de binnen- en buitenruimte is rekening gehouden met deze 

veiligheidseisen. Deze zijn gebaseerd op de richtlijnen van de stichting Consument en 

Veiligheid, de brandweer en de GGD.  

Astara Lukassen is eindverantwoordelijk voor het veiligheidsplan. Daarnaast zal zij 

samen met de pedagogisch medewerkers in een teamoverleg een onderdeel van de 

veiligheid bespreken. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen, kunnen we monitoren of 

genomen maatregelen wel of niet effectief zijn en kunnen we bij verandering in de 

omgeving of situatie direct controleren of het beleid al dan niet moet worden 

aangescherpt.  

Dit beleid is dus een continu proces van implementeren, evalueren en actualiseren.  
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Missie, visie en doel 

Missie  
Wij verzorgen de opvang van kinderen in een veilige omgeving. Dit doen we door:  

- kinderen te beschermen tegen grote risico’s 

- kinderen leren om te gaan met kleine risico’s 

- kinderen te stimuleren in de ontwikkeling.  

 

Visie 
‘Het belangrijkste vinden wij dat u uw kind met een gerust gevoel en met het volste 
vertrouwen achterlaat bij Tubbie. Wij bieden daarom een liefdevolle, leerzame en veilige 
omgeving, met uitdagingen die aansluiten op de ontwikkelingsfasen van uw kind. 
Belangrijk daarbij is dat we leren van elkaar. Ook rust, reinheid en regelmaat is voor 
kinderen een goede basis om in op te groeien.  
Elk kind is uniek en ontwikkelt zich op zijn eigen 
manier. Om die reden willen wij ons niet committeren 
aan één bepaalde theorie. Onze pedagogisch 
medewerkers kijken naar welke manier van opvoeden 
en begeleiden het best bij uw kind past. 
Kinderen krijgen bij ons de kans om op basis van 
hun ontwikkeling, capaciteiten en interesses zich 
maximaal te ontwikkelen. Dit gebeurt spelenderwijs 
door te ervaren, ontdekken en beleven.’ 
 

 

Doel 
Om deze visie te bereiken hebben wij dit beleid opgesteld. Het is daarbij belangrijk dat 

alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen en daarom zullen wij met het team in 

gesprek gaan. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het beleid 

zijn: 

- het bewustzijn van mogelijke risico’s 

- het voeren van een goed beleid op grote risico’s  

- het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de externe betrokkenen.  

Ons doel is een veilige omgeving te creëren waarin het kind zich optimaal kan 

ontwikkelen.   
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Preventie 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid algemeen 
Achterwacht Op onze locatie zijn niet altijd twee medewerkers aanwezig. Mocht 

het nodig zijn, dan is er een achterwacht. Dit is een persoon die 
binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij calamiteiten. Deze persoon 
woont 5 minuten van onze locatie.  

Richtlijnen voor 
medewerkers 

Onze medewerkers: 
- zorgen ervoor dat voorwerpen die te maken hebben met brand 
veilig zijn opgeborgen (lucifers/aanstekers) 
- zorgen ervoor dat persoonlijke eigendommen goed zijn 
opgeborgen, zodat kinderen hier niet bij kunnen. 
- zorgen ervoor dat touwen, koorden, linten en andere 
voorwerpen waardoor kinderen verstikt kunnen raken, veilig zijn 
opgeborgen.  
- zorgen ervoor dat zij het evacuatieplan uit hun hoofd kennen en 
weten waar dit te vinden is. 
- zorgen ervoor dat zij weten waar de nooduitgangen zijn. 
- houd warme dranken zoals koffie of thee altijd buiten het bereik 
van kinderen. 
- medewerkers melden oneffenheden bij Astara of Vera.  Zij 
bepalen of een oneffenheid direct opgelost wordt of dat dit op 
een later tijdstip kan. 
 

Veiligheid buiten het pand 
Veiligheid in de 

buitenruimte 

van Tubbie 

- de speelattributen die wij hebben zijn voorzien van een keurmerk 

veiligheid. 

- wij hebben een omheining die voldoet aan de veiligheidseisen. 

- medewerkers melden oneffenheden bij Astara of Vera.  Zij 

bepalen of een oneffenheid direct opgelost wordt of dat dit op 

een later tijdstip kan. 

- medewerkers leren kinderen voor zich te kijken wanneer zij 

rennen.  

- medewerkers sluiten altijd het hek wanneer zij met de kinderen 

buiten spelen.  

- medewerkers controleren de buitenruimte op afval en ruimen dit 

op voordat zij buiten gaan spelen.  

- kinderen worden nooit alleen buiten gelaten. 

- kinderen worden vanaf de lente bij warm weer ingesmeerd met 

zonnebrand. Ouders nemen dit zelf mee. 

 

Veiligheid 

buiten overig 

- medewerkers volgen het protocol uitstapjes bij het maken van 

uitstapjes buiten de deur.  
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Veiligheid binnen het pand 
Algemene 

preventie van 

ongelukken 

- rubbers bij de deuren zodat kinderen hun vingers niet tussen de 
deur kunnen stoppen. 
- rubberhoeken op alle hoeken waar kinderen tegenaan kunnen 
vallen. 
- stopcontactbeschermers zodat kinderen hun vingers niet in het 
stopcontact kunnen stoppen.  

 

Brandveiligheid - er is geen open vuur aanwezig op onze locatie. 

- er zijn geen brandbare vloeistoffen in het pand. 

- er wordt regelmatig onderhoud aan de cv ketel gedaan. 

- brandmelders hangen door het pand.  

- wij gebruiken alleen CE gecertificeerde elektrische apparatuur.  

- wij voeren regelmatig visuele inspectie van elektrische snoeren 

en apparaten op beschadigingen. 

- vluchtroutes zijn te allen tijde vrij.  

- bij brand kunnen wij en zullen wij de tussendeur sluiten.  

- wij gebruiken zo veel mogelijk brandvertragende materialen. 

(materialen zijn van hout?) 

- wij hebben een evacuatie bed in de slaapzalen.  

- de nooddeur is zonder sleutel te openen. 

 

Veiligheid in de 

speelruimte 

- wij hebben valbeschermers op alle hoeken. 

- wij hebben stopcontactbeschermers in de speelruimte. 

- wij hebben geen uitstekende voorwerpen die op hoofdhoogte van 

de kinderen is. 

- wij kunnen vanuit de speelruimte zonder moeite naar de 

nooddeur. 

- wij laten geen touwtjes van de luxaflex laag hangen. 

- wij hebben geen klein speelgoed dat kinderen kunnen doorslikken. 

- wij hebben bescherming zodat vingers niet tussen de deur 

kunnen. 

- de ramen in de speelruimte zijn van dubbel glas en 

veiligheidsglas. Met de oudere kinderen worden afspraken gemaakt 

over het spelen bij de ramen. 

- de ramen in de speelruimte zijn kantel-kiepramen waar kinderen 

niet bij kunnen. 

- wij ruimen water of nattigheid direct op, zodat kinderen niet uit 

kunnen glijden.  

- de box in de speelruimte is voorzien van veiligheidskeurmerk.  

- kinderen mogen binnen niet rennen.  

- oneffenheden worden door medewerkers direct gemeld bij 

Astara/Vera. Zij bepalen of een oneffenheid direct opgelost wordt 

of dat dit op een later tijdstip kan.  

- medewerkers dweilen niet als er nog kinderen binnen zijn. 

- medewerkers drogen de vloer als zij zien dat de vloer toch nat 

is. 

- alle radiators en leidingen zijn voorzien van radiatorkoven.  

- kinderen wordt geleerd niet met speelgoed te gooien.  

- medewerkers dienen elektrische apparaten hoog op te bergen.  

- medewerkers laten nooit kinderen alleen spelen in de 

speelruimte. 

- medewerkers doen altijd de koortjes van de kinderstoel vast. 
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- kapotte spenen worden niet meer aan kinderen gegeven.  

- medewerkers zorgen ervoor dat de speelruimte netjes en 

opgeruimd is.  

- medewerkers drinken alleen thee en koffie in een thermoskan.  

- medewerkers laten kinderen alleen eten als ze aan tafel zitten.  

- medewerkers letten erop dat kinderen niet stikken in hun eten.  

 

Veiligheid in de 

slaapruimte 

- onze bedden zijn goedgekeurd en veilig bevonden.  

- onze peuterbedden zijn laag, zodat kinderen zelf uit bed kunnen 

stappen.  

- onze bedden hebben een juiste maat matras. 

- wij controleren de kinderen minimaal elke 15 minuten wanneer zij 

in de slaapruimte zijn. 

- wij controleren of kinderen niet op hun buik zijn gedraaid tijdens 

het slapen. 

- wij bakeren kinderen niet in.  

- de ramen in de slaapzalen zijn kantel-kiepramen. 

- koortjes van raamdecoratie hangt hoog aan een haakje, waar 

kinderen niet bij kunnen.  

- wij meten de temperatuur en het CO2 gehalte in de slaapruimte 

wanneer kinderen op bed liggen. Mocht dit niet goed zijn dan 

nemen de medewerkers maatregelen. 

- kinderen mogen geen speelgoed meenemen in de slaapruimte.  

- kinderen worden laag opgedekt wanneer zij gebruik maken van 

een deken.  

- kinderen krijgen geen voorwerpen met tuigjes eraan mee naar 

bed.  

- kinderen krijgen geen slaapzak met tuigjes eraan.  

- oneffenheden worden door medewerkers direct gemeld bij 

Astara/Vera. Zij bepalen of een oneffenheid direct opgelost wordt 

of dat dit op een later tijdstip kan.  

- medewerkers dweilen niet als er nog kinderen binnen zijn. 

- medewerkers drogen de vloer als zij zien dat de vloer toch nat 

is. 

- er zijn finger strips aangebracht. Mochten deze kapot gaan 

melden medewerkers dit bij Astara/Vera. 

- medewerkers tillen geen kinderen aan hun handen.  

 

Veiligheid in de 
hal 

- in de hal is een tussendeur bij de voordeur die op slot zit 
wanneer kinderen binnen zijn. Soms wordt er een uitzondering 
gemaakt, wanneer het bijvoorbeeld erg warm is binnen.  
- in de hal is een tussendeur die de verschillende ruimtes afsluit 
die te allen tijde dicht zit. 
- binnen mogen kinderen niet rennen. 
- oneffenheden worden altijd direct gemeld bij Astara/Vera. Zij 
bepalen of een oneffenheid direct opgelost wordt of dat dit op 
een later tijdstip kan. 
- medewerkers dweilen niet als er nog kinderen binnen zijn. 
- medewerkers drogen de vloer als zij zien dat de vloer toch nat 
is. 
- er zijn finger strips aangebracht. Mochten deze kapot gaan 
melden medewerkers dit bij Astara/Vera. 
- medewerkers leren de kinderen niet te rennen/spelen bij de 
entree. Zo wordt het risico op vallen geminimaliseerd.  
- ouders worden verzocht geen tas op de grond te laten staan. 
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- medewerkers dienen hun persoonlijke eigendommen in de kluis te 
bewaren.  
 

Veiligheid bij 
het verschonen 

- onze medewerkers houden altijd lichamelijk contact bij het 
verschonen, zodat het kindje niet van de aankleedtafel kan vallen. 
- prullenbakken zijn afgesloten zodat kinderen hier niet bij kunnen. 
- kinderen mogen nooit alleen in de verschoonruimte.  
- medewerkers helpen kinderen en blijven bij het kind wanneer het 
op de verschoontafel klimt. 
- medewerkers drogen de vloer wanneer deze nat is.  
 

Veiligheid in de 
keuken 

- warme bronnen zoals een kookplaat, waterkoker of oven staan 
buiten het bereik van kinderen. 
- met kinderen wordt de afspraak gemaakt om niet in de keuken te 
komen.  
- messen en andere scherpe voorwerpen liggen altijd buiten bereik 
van kinderen. 
- plastic zakken zullen altijd buiten bereik van kinderen zijn. 
 

Veiligheid in de 
bergruimte 

- de bergruimte is voorzien van een schuif waar kinderen niet bij 
kunnen. 
- medewerkers dienen schoonmaakmiddelen altijd direct op te 
bergen en de bergruimte altijd op slot te houden.  
 

Veiligheid in het 
kantoor 

- kinderen mogen niet in het kantoor. 
- wanneer er niemand aanwezig is in het kantoor moet de deur te 
allen tijde dicht zijn.  
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Grote risico’s  
Hieronder beschrijven wij de belangrijkste grote risico’s die op onze locatie kunnen 

leiden tot ernstige ongevallen of incidenten. Vervolgens zullen wij benoemen welke 

maatregelen wij hebben genomen om deze risico’s in te perken.  

 

Fysieke veiligheid 
- vallen van hoogte 

- verstikking 

- vergiftiging 

- verbranding 

- aanrijding  

 

Maatregelen  

Vallen van hoogte: 

- kinderen leren niet te klimmen op stoelen of tafels en dergelijken.   

- de trap bij de commode in te klappen wanneer hier geen pedagogisch medewerker 

aanwezig is. 

- kinderen niet alleen in de slaapruimte te laten wanneer zij niet in een afgesloten bedje 

liggen. Dit voorkomt klimmen op de trap en op de bedjes. 

 

Verstikking: 

- wij zorgen voor gepureerd eten voor baby’s en peuters. Wanneer kinderen zelf goed 

kunnen eten krijgen ze pas vast voedsel.  

- wij leren kinderen geen speelgoed en dergelijken in hun mond te stoppen. 

- wij bergen kleine voorwerpen op achter slot en grendel. 

- plastic zakken liggen veilig achter slot en grendel.  

 

Vergiftiging: 

- alle schoonmaakmiddelen staan hoog in de kast. Deze kast is te allen tijde afgesloten 

met een slot. 

- personeel bergt persoonlijke eigendommen op in een afgesloten ruimte.  

- personeel neemt geen sigaretten mee naar Tubbie.  

- bij de toiletten zullen geen schoonmaakmiddelen in het toilet liggen wanneer kinderen 

aanwezig zijn bij Tubbie.  

 

Verbranding: 

- wij zullen geen vuur gebruiken bij Tubbie. 

- personeel heeft geen aanstekers of lucifers op zak. 

- aanstekers of lucifers liggen afgesloten.  

- personeel laat geen hete drank in de speelruimte staan.  

- om alle radiatoren is bescherming tegen verbranding aangebracht. 

- alle hete buizen zijn voorzien van bescherming. 

- brandblussers, een EHBO kist en brandmelders zijn opgehangen.  

 

Aanrijding: 

- tijdens het verblijf van kinderen bij Tubbie is het hek afgesloten.  

- de tussendeur zal te allen tijde op slot zijn wanneer kinderen binnen spelen. 
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Sociale veiligheid 
- grensoverschrijdend gedrag 

- kindermishandeling 

- vermissing 

 

Maatregelen  

Grensoverschrijdend gedrag: 

- er is altijd iemand die via camera’s kan meekijken in de speel- en slaapruimtes. 

- er is bijna altijd een andere volwassene in het pand die binnen kan lopen. 

- er is altijd iemand die binnen 15 minuten van de locatie af is. 

 

Kindermishandeling: 

- wij eisen van iedere medewerker een vog.  

- wij kijken hoe kinderen zich gedragen en of dit afwijkt van normaal gedrag. 

- wij volgen wanneer nodig de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Vermissing: 

- wij zorgen dat alle deuren naar buiten op slot zijn.  

- wij houden bij wie een kind kan komen halen met daarbij een foto. Wanneer wij twijfelen 

bellen wij moeder of vader. 

- wij geven een kind nooit zomaar mee aan iemand die niet bij het contract vermeld 

staat.  
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Kleine risico’s  
Iedereen wil het beste voor zijn kind en beschermen is daar van nature een belangrijk 
onderdeel van. Uit angst dat een kind zich bezeert zijn we al snel geneigd in te grijpen 
als we zien dat een kind in een risicovolle situatie komt. 
  
Maar met deze goedbedoelde bescherming doen we kinderen uiteindelijk geen plezier. 
Natuurlijk moet je kinderen beschermen tegen onaanvaardbare risico’s, maar een bult of 
een schaafwond is vaak helemaal niet erg. 
  
Sterker nog, er zitten de volgende voordelen aan: 

• Een positieve invloed op fysieke gezondheid 

• Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen 

• Het vergroot sociale vaardigheden 
[bron: veiligheid.nl/risicovolspelen] 
 
Om kleine risico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen hebben 
wij afspraken opgesteld die wij samen met de kinderen behandelen. De volgende 
afspraken worden in ieder geval aangeleerd: 
- handen wassen voor het eten 
- handen wassen na het toiletbezoek 
- handen wassen na het buitenspelen 
- binnen niet rennen 
- niet klimmen op tafels, stoelen of speelgoed 
- hand voor je mond als je moet niesen of hoesten 
- niet uit prullenbakken dingen pakken 
- niet duwen, trekken, bijten 
- help elkaar  
- ruim speelgoed op als je iets anders wil doen 
- niet met de fiets of loopwagen binnen 
- geen schoenen in de speel- en slaapruimte 
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Risico inventarisatie 
Op 16-04-2019 hebben wij de risico-inventarisatie van Stichting Consument en Veiligheid 

uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s in kaart gebracht. 

De grote risico’s zijn reeds beschreven op pagina 9. In de bijlage zijn de uitkomsten van 

de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende actieplan.  
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Thema’s uitgelicht 
 

Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of kinderen kan een enorme impact 

hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Bij Tubbie heeft dit thema dan ook 

onze bijzondere aandacht. We hebben de volgende maatregelen genomen om dit gedrag 

met elkaar te voorkomen: 

- al onze medewerkers hebben een verklaring omtrent gedrag. 

- we werken met een vierogenbeleid 

- medewerkers kennen dit beleid en dit wordt altijd nageleefd. 

- er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander 

kind mishandelt. 

- er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen. 

- medewerkers passen dit toe.  

 

Daarnaast wordt er: 

- tijdens overleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open 

cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken. 

- de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. 

- wij leren kinderen normen en waarden en zo weten kinderen wat wel en niet 

toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is. 

- daarnaast leren wij de kinderen dat het belangrijk is dat ze direct aangeven als zij 

bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. Wij helpen ze mondiger te maken op 

momenten dat dit nodig is. 

 

Vierogenprincipe  
Op onze locatie zijn meestal minimaal twee volwassenen aanwezig. Daarnaast hebben wij 

een camera systeem die altijd bekeken wordt.  

 

Achterwachtregeling  
Zoals in het eerste hoofdstuk al is beschreven hebben wij een achterwacht. Deze 

persoon is altijd bereikbaar via de telefoon en kan binnen 15 minuten aanwezig zijn. De 

volgende persoon is bereikbaar als achterwacht: 

Vera Lukassen 0610246240 

Sylvia Lukassen  0624713095 

 

Invullen ongevallen registratieformulier 
De pedagogisch medewerker vult het ongevallen registratieformulier in als een 

pedagogisch medewerker meer dan een pleister moet gebruiken. Bij kleine 

schaafwonden etc. vult de medewerker dus geen formulier in.. Ook nemen wij de 

belangrijkste gevallen op in ons veiligheidsbeleid.   
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EHBO  
Op onze locatie doen wij er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel op loopt als 

gevolg van een ongeluk. Toch is dit niet altijd te voorkomen. Daarnaast kunnen zich 

calamiteiten voordoen waardoor EHBO noodzakelijk is. Op onze locatie hebben de 

volgende medewerkers een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO: 

 

Naam: Datum behaald: Bij: 

Astara Lukassen 20-04-2019 Ambuwerk 

Michelle Heuer 20-04-2019 Ambuwerk 

Sharon de Jong 1-10-2020 Het oranje kruis 

Rachelle Broere 12-11-2018 Het oranje kruis 

Kaylee van Duijn 1-11-2019 Het oranje kruis 
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Beleidscyclus 
Onze beleidscyclus start met een risico-inventarisatie. Tijdens een teamoverleg bepalen 

wij welke medewerkers er op welke onderwerpen een inventarisatie gaan uitvoeren. Op 

basis van de uitkomsten maken we een actieplan en een jaarplan op. De voortgang van 

beide plannen wordt regelmatig geëvalueerd. Op basis hiervan wordt het beleidsplan 

bijgesteld.  

 

Plan van aanpak 
In de bijlage is het volledige plan van aanpak te vinden. Hieronder benoemen wij de twee 

meest belangrijke maatregelen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Omgeving  Kind doet poortje van het hek open en 

rent de straat op 

B1 

Te nemen maatregel:  

Ouders erop wijzen dat de deur altijd gesloten moet worden. Er wordt ook een bordje 

op de deur gehangen.  

Bijzonderheden: 

Dit risico is alleen wanneer ouders met hun kinderen aankomen of weg gaan. 

Pedagogisch medewerkers hebben hier dus geen zicht op.  

Voortgang: 

 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Omgeving  Het hek blijft open staan en een kind 

rent de straat op 

B1 

Te nemen maatregel:  

Ouders erop wijzen dat de deur altijd gesloten moet worden. Er wordt ook een bordje 

op de deur gehangen. 

Bijzonderheden: 

Dit risico is alleen wanneer ouders met hun kinderen aankomen of weg gaan. 

Pedagogisch medewerkers hebben hier dus geen zicht op. 

Voortgang: 

 

 

Evaluatie 
Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een 

veiligere opvang kan worden geboden, evalueren wij maandelijks de genomen 

maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons teamoverleg. Indien een maatregel of 

actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheidsbeleid hierop aangepast.   
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Communicatie intern en extern 
Bij Tubbie vinden wij het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het 

veiligheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid wordt opgesteld of bijgesteld, 

spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Leidster weten vaak ook het best wat er 

gebeurt en wat verbetering nodig heeft. Wanneer een nieuwe medewerker wordt 

aangenomen krijgt deze eerst het plan ter inzage. Vervolgens wordt er in een gesprek 

nog verder op ingegaan.  

 

Tijdens overleggen is het bespreken van mogelijke veiligheidsrisico’s een vast 

agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. 

Astara zal deze overleggen leiden.  

 

Na het intakegesprek volgt een tweede gesprek waarbij wij de ouders inlichten over ons 

veiligheids- en gezondheidsplan. Zo zijn ouders direct op de hoogte van onze visie 

hierop. Daarnaast krijgen ouders maandelijks een update. Wanneer er vragen zijn vanuit 

ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord.  
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Bijlagen  

Risico-inventarisatie  
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Inventarisatie brandveiligheid 
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Actieplan  
Inventarisatiedatum: 16-04-2019 

Uitgevoerd door: Astara Lukassen 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Entree  Kind valt van de trap af B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren niet op de trap te klimmen. Kinderen mogen nooit zonder begeleider in 

de verschoonruimte. 

Bijzonderheden: 

Niet bij de entree, maar in de verschoonruimte. 

Voortgang: 

Kinderen zijn nog nooit op de trap geklommen. 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Entree  Kind valt van de zijkant van de trap. B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren niet op de trap te klimmen. Kinderen mogen nooit zonder begeleider in 

de verschoonruimte. 

Bijzonderheden: 

Niet bij de entree, maar in de verschoonruimte. 

Voortgang: 

Kinderen zijn nog nooit op de trap geklommen. 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Entree Kind struikelt over een oneffenheid B2 

Te nemen maatregel:  

Maandelijks controleren op oneffenheden bij de entree.  

Bijzonderheden: 

Altijd een risico.  

Voortgang: 

Nog niet voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Entree Kind glijdt uit over natte vloer B2 

Te nemen maatregel:  

Ouders, kinderen en personeel moet voeten vegen bij binnenkomst.  

Bijzonderheden: 

Altijd een risico. 

Voortgang: 

Nog niet voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Entree  Kind botst tegen kapstokhaak B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren niet te rennen binnen.  

Bijzonderheden: 

Altijd een risico.  

Voortgang: 

Nog niet voorgekomen.  
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Locatie Scenario Urgentiecode  

Leefruimte Kind struikelt over oneffenheid B2 

Te nemen maatregel:  

Leefruimte dagelijks controleren op oneffenheden en deze zo snel mogelijk oplossen.  

Bijzonderheden: 

Altijd een risico.  

Voortgang: 

Er zijn geen oneffenheden geconstateerd tot nu toe. 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Leefruimte Kind stoot zich aan het meubilair. B2 

Te nemen maatregel:  

Zachte hoekpunten maken. Zorgen dat het kind zich niet erg kan bezeren.  

Bijzonderheden: 

Altijd een risico. 

Voortgang: 

Voorgekomen, zonder letsel.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Leefruimte Kind of leidster struikelt over speelgoed B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren speelgoed op te ruimen. Leidsters helpen opruimen.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Voorgekomen, zonder letsel 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Leefruimte Kinderen botsen tegen elkaar B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren niet te rennen in de speelruimte.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Voorgekomen, zonder letsel  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Leefruimte Kind botst tegen object B2 

Te nemen maatregel:  

Rubber bescherming op hoeken en punten.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 
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Locatie Scenario Urgentiecode  

Leefruimte Kind stikt in stukje eten B2 

Te nemen maatregel:  

Eten pureren en fijn maken.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Niet voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind botst tegen een speeltoestel, 

obstakel of ander kind 

B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren goed uit te kijken en voor zich te kijken als ze rennen. 

Bijzonderheden: 

Altijd een risico.  

Voortgang: 

Voorgekomen zonder letsel 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind klimt op de omheining en valt B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren dat ze niet mogen klimmen. Altijd een leidster aanwezig bij de kinderen. 

Bijzonderheden: 

Altijd een risico.  

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind klimt over de omheining B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren dat ze niet mogen klimmen. Altijd een leidster aanwezig bij de kinderen 

Bijzonderheden: 

Altijd een risico.  

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind rent tegen een obstakel B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren goed uit te kijken en voor zich te kijken als ze rennen.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Voorgekomen zonder letsel 
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Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind botst tegen een fiets B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen leren goed uit te kijken en voor zich te kijken als ze rennen. Kinderen leren 

niet tegen iemand aan te botsen met de fiets. 

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Voorgekomen zonder letsel.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind wordt omver gelopen B2 

Te nemen maatregel:  

Leidsters moeten goed uitkijken waar ze lopen.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog niet voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Buitenruimte Kind verbrand zich in de zon B2 

Te nemen maatregel:  

Kinderen in smeren met zonnebrand. Ouders dit laten meegeven.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Sanitair kinderen Kind draait zich van de aankleedtafel af B2 

Te nemen maatregel:  

Leidsters vertellen nooit een kind los te laten wanneer het op de aankleedtafel ligt.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen.  
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Locatie Scenario Urgentiecode  

Sanitair kinderen Kind valt van het trapje van de 

aankleedtafel 

B2 

Te nemen maatregel:  

Leidsters vertellen nooit een kind alleen op het trapje te laten klimmen. Kinderen dit 

vertellen. Nooit weglopen wanneer een kind op de aankleedtafel klimt.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen 

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Omgeving Kind doet het poortje van het hek open 

en rent de straat op. 

B1 

Te nemen maatregel:  

Geen kinderen alleen buiten laten. Altijd een leidster aanwezig. Bij het halen en 

brengen van kinderen zijn ouders verantwoordelijk.  

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Omgeving Het hek blijft open staan en kind rent 

de straat op. 

B1 

Te nemen maatregel:  

Geen kinderen alleen buiten laten. Altijd een leidster aanwezig. Bij het halen en 

brengen van kinderen zijn ouders verantwoordelijk.   

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen.  

 

Locatie Scenario Urgentiecode  

Omgeving Kind klimt op de omheining en valt  B2 

Te nemen maatregel:  

 Altijd een leidster aanwezig wanneer kinderen buiten spelen. Bij het halen en brengen 

van kinderen zijn ouders verantwoordelijk.   

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen 
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Locatie Scenario Urgentiecode  

Omgeving Kind klimt over de omheining B2 

Te nemen maatregel:  

Altijd een leidster aanwezig wanneer kinderen buiten spelen. Bij het halen en brengen 

van kinderen zijn ouders verantwoordelijk.   

Bijzonderheden: 

 

Voortgang: 

Nog nooit voorgekomen.  

 


