
       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Locaties BSOsport Kinderopvang  

Amersfoort:  

BSOsport kinderopvang Nimmerdor  

Leusderweg 310  

3817 KJ Amersfoort  

T: 033 4634774  

E: amersfoort@bsosport.nl  

Apeldoorn:  

BSOsport Apeldoorn Robur et Velocitas  

Anklaarseweg 330  

7316 MK Apeldoorn  

T: 055 581 66 55  

E: apeldoorn@bsosport.nl  

Arnhem:  

BSOsport Arnhem Bakenberg  

Bakenbergseweg 256a  

6816 PC Arnhem  

T: 026 443 00 58  

E: arnhem@bsosport.nl  

Twello:  

BSOsport Twello Zuiderlaan  

Zuiderlaan 5  

7391 TZ Twello  

T: 0571-270510  

E: twello@bsosport.nl  
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1. Inleiding  

1. Introductie  

  

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSOsport Kinderopvang 

locatie Arnhem Bakenberg. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk 

gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers 

een zo veilig en gezond mogelijke werk, speel en leefomgeving te bieden waarbij 

kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en leren omgaan 

met kleine risico’s. Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2018. Om tot dit 

beleidsplan te komen zijn aan de hand van diverse thema’s gesprekken gevoerd 

met medewerkers. Centraal stond hierin of de huidige manier van werken leidt tot 

een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving. Indien noodzakelijk 

zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering.   

  

Het locatiehoofd is eindverantwoordelijke voor het beleidsplan Veiligheid en 

Gezondheid. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle 

medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal er tijdens 

elk teamoverleg een thema, of een onderdeel van een thema, over veiligheid of 

gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het 

beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in 

de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, 

direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Missie en visie  

Missie  

BSOsport Kinderopvang staat voor kinderopvang waar gewerkt wordt vanuit passie 

en vanuit waar we een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling, opvoeding 

en verzorging van kinderen. Het blijven uitdagen van kinderen en het leren omgaan 

met verschillende soorten situaties vormen daarvan een belangrijk onderdeel.   

Om de competenties van kinderen te verbeteren werken wij sportgericht.  

Hierbij is het onze missie om voor een veilige en gezonde omgeving voor de kinderen 

te creëren waarin dit mogelijk wordt. Dit doen we door:   

-  kinderen af te schermen van grote risico’s  

-  kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s  

-  kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling  

  

Visie  

We merken dat veel kinderen in hun vrije tijd graag bewegen. Dit is een mooie 

ontwikkeling waar we dan ook graag op inhaken.   

Bewegen is de juiste benaming voor alle sporten en activiteiten samen. Bewegen 

doe je in een ruimte, met of zonder teamgenoten, met of zonder hulpmiddel en met 

of zonder bepaald doel.   

Bij BSOsport Kinderopvang willen we graag al deze mogelijkheden van bewegen bij 

elkaar pakken en op verschillende leerlijnen aan de slag gaan.   

Onze activiteiten staan op een spelende wijze in het teken van motorische en fysieke 

ontwikkelingen van het kind. De activiteiten/lessen worden gegeven door 

gekwalificeerde sportdocenten in de kinderopvang. De sportdocenten zijn 

gespecialiseerd in het aanbieden van activiteiten die aansluiten op het niveau én 

de belevingswereld van kinderen, rekening houden met een pedagogisch 

verantwoordklimaat.   

Sport /spel is een unieke kinderopvang formule om zowel fysiek als mentaal te 

ontdekken wie je bent. Een veilige en gezonde leef- en speelomgeving vormt de 

basis van dit alles.   

 Doelstelling Veilige Kinderopvang  

Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang dienen wij een beleid te creëren ten 

aanzien van Veiligheid en Gezondheid waar alle medewerkers zich verantwoordelijk 

voor voelen. De belangrijkste aandachtspunten binnen het vormgeven van het 

beleid zijn: 1) het bewustzijn van mogelijke risico’s, 2) het voeren van een goed 

beleid op grote risico’s en 3) het gesprek hierover aangaan met elkaar en met de 

externe betrokkenen. Dit alles met als doel,  een veilige en gezonde omgeving te 

creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen 

ontwikkelen.   



  

3. Grote risico's   

  

In dit hoofdstuk is beschreven welke grote risico’s ten aanzien van veiligheid en 

gezondheid wij aandacht geven en wat er wordt gedaan om de kans dat het risico 

voorkomt tot het minimum te beperken. We verdelen de risico’s onder in fysieke 

veiligheid, sociale veiligheid en gezondheid.  

3.1 Voorbeelden van grote risico’s  

Fysieke veiligheid  

- Vallen van hoogte.   

- Verstikking 

- Vergiftiging 

- Verbranding  

- Overig  

  

Sociale veiligheid  

- Grensoverschrijdend gedrag 

- Kindermishandeling 

- Vermissing 

Gezondheid   

 In dit hoofdstuk is beschreven hoe de belangrijkste grote risico’s die op deze locatie 

kunnen leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. 

De risico’s zijn onderverdeeld in drie categorieën; fysieke veiligheid, sociale veiligheid 

en gezondheid. Per categorie zijn er maximaal 5 belangrijke risico’s benoemd met 

de daarbij behorende maatregelen die zijn of worden genomen om het risico tot het 

minimum te beperken. Voor de overige risico’s wordt verwezen naar bijlage [x] 

waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen die op/in [DATUM/PERIODE] is 

uitgevoerd.  

  

Fysieke veiligheid  

Ten aanzien van fysieke veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als 

grote risico’s:  

- Vallen van hoogte. Genomen maatregelen zijn:   

Kind valt van de trap   

De kans dat dit gebeurt is aanwezig, kinderen wordt geleerd voorzichtig de trap op 

en af te lopen.  

 



Kind leunt over de balkon reling  

Kinderen mogen niet op de banken staan, erop letten dat iedereen zich hieraan 

houdt. Van tevoren de bank wegzetten bij de reling. We zitten op de banken als we 

op het balkon zijn. Daarnaast is de reling hoog genoeg zodat de kinderen niet vanaf 

staande positie hierover kunnen hangen. Het is hoger dan de kinderen zelf. Dit 

vermindert het risico.   

Verder gebruiken we altijd de picknicktafels die naast de BSO staan om te 

eten/drinken.  

- Verstikking. Genomen maatregelen zijn: 

Kind stikt in een stukje eten  

De kinderen eten nooit zonder toezicht van een leidster. Kinderen is geleerd om zelf 

brood te smeren en waar mogelijk eten ze met mes (alleen op de woensdagen eten 

ze brood).  Kinderen wordt geleerd niet te grote happen te nemen en goed te 

kauwen. Niet lopen tijdens het eten, maar blijven zitten.  

- Vergiftiging. Genomen maatregelen zijn: 

Kind eet van schoonmaakmiddel  

Alle schoonmaakmiddelen staan  in de schoonmaakkast. Kinderen mogen hier niet 

komen. Deze deur dient ten allen tijde goed gesloten te worden door de 

begeleidsters. Leidsters zijn ten allen tijde verplicht waakzaam te zijn op het feit waar 

zij net gebruikte schoonmaakmiddelen neerzetten.   

- Verbranding. Genomen maatregelen zijn: 

Thee van de ouder/groepsleiding komt over een kind heen  

Leidsters dienen ten aller tijde zeer zorgvuldig met hun thee om te gaan. Een kop 

gevuld met hete thee mag nooit op een plek neergezet worden, waar kinderen zelf 

bij kunnen. Bij voorkeur wordt de thee op het aanrecht geplaatst of op een hoge 

kast/tafel waar het kind niet bij kan. Wanneer een leidster een kind op de arm of op 

schoot heeft, mag niet gelijktijdig thee gedronken worden.  

- Verbranding. Genomen maatregelen zijn: 

Kind verbrandt zich in de zon  

Voor het buitenspelen dienen alle kinderen ingesmeerd te worden.  

Ouders vragen we van huis uit om bescherming voor het hoofd mee te nemen. 

Zoveel mogelijk in de schaduw sporten. Op het heetst van de dag wordt er niet of 

korter buiten gespeeld.  

- Verdrinking. Genomen maatregelen zijn: 

Kind kan niet verdrinken in omgeving.  

  

 



Sociale veiligheid  

Ten aanzien van sociale veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als 

grote risico’s:  

- Grensoverschrijdend gedrag. Genomen maatregelen zijn: 

1. Vermoeden: Inschatten van de situatie. Probeer vanaf het eerste moment van 

constateren vast te leggen wat voor grensoverschrijdend gedrag wordt 

geconstateerd. Wat is er gebeurd, wanneer is het gebeurd, wie waren erbij, wat is 

de ernst van het grensoverschrijdend gedrag etc. Houd het op feiten, trek niet direct 

conclusies.  

2. Bespreekbaar maken: Spreek indien mogelijk meteen na constatering het kind, de 

ouder of de medewerker die het grensoverschrijdend gedrag vertoont aan op dit 

gedrag. Probeer door middel van gesprekken ervoor te zorgen dat het gedrag van 

de ander verbetert.  

3. Overleg: Hulp of advies vragen. Bij onvoldoende resultaat of als het een ernstigere 

vorm van grensoverschrijdend gedrag betreft schakel dan zo spoedig mogelijk de 

interne contactpersoon of de externe vertrouwenspersoon in (zie a en b).  

a) BSOsport Arnhem-Bakenberg heeft Anouk Polman aangesteld als interne 

contactpersoon. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 06-22294304 of per 

e-mail via e-mailadres [ anouk@bsosport.nl. Alle vragen of klachten 

over grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling of tussen ouders en 

kinderen kunnen voorgelegd worden aan de interne contactpersoon. De interne 

contactpersoon probeert de vragen en klachten zelf af te handelen. Hij schakelt 

indien nodig of wenselijk de externe vertrouwenspersoon in. Bij ernstige vormen van 

grensoverschrijdend gedrag worden bij minderjarigen de ouders of verzorgers op de 

hoogte gebracht. Als er sprake is van strafbare feiten zal de politie ingeschakeld 

worden.  

b) De externe vertrouwenspersoon  bij de Inspectie van onderwijs is te bereiken op 

het telefoonnummer 0900-1113111. Je krijgt dan een vertrouwenspersoon aan de 

telefoon die kan worden ingeschakeld bij grensoverschrijdend gedrag tussen 

medewerker en kind, tussen medewerkers onderling of tussen ouder en 

medewerker. De externe vertrouwenspersoon staat los van de organisatie zodat er 

geen vermenging van belangen op kan treden.. De externe vertrouwenspersoon 

kiest altijd de kant van het slachtoffer, informeert en ondersteunt het slachtoffer (of 

diens wettelijke vertegenwoordiger). Ook ondersteunt hij /zij de interne 

contactpersoon.  

4. Plan van aanpak: Wegen van de situatie. Aan de hand van de vastgelegde 

feiten, het gesprek met betrokkene(n) en het advies van interne contactpersoon of 

vertrouwenspersoon kan bepaald worden of andere partijen ingeschakeld moeten 

worden zoals het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Steunpunt 

Huiselijk Geweld (SHG), een hulpverleningsinstantie, de politie of 

de klachtencommissie. BSOsport Arnhem-Bakenberg is aangesloten bij de 

klachtencommissie SKK Voor meer informatie over deze klachtencommissie zie de 

website www.klachtkinderopvang.nl  



5. Handelen: Doorverwijzen of melden. Afhankelijk van de situatie wordt 

doorverwezen naar hulpverleningsinstantie, politie of de klachtencommissie.  

6. Evalueren: Terugkoppelen vormen van grensoverschrijdend gedrag. Alle gemelde 

gevallen van grensoverschrijdend gedrag worden besproken in het team zodat de 

medewerkers ervan kunnen leveren.  

  

 Stap 1: In kaart brengen van signalen  

De beroepskracht1:  

• observeert kinderen en ouders;  

• raadpleegt signalenlijst (bijlage 1 en 2);  

• bespreekt signalen met aandachtsfunctionaris;   

• deelt de zorg met ouders;   

• registreert.  

  

Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen 

SHG, AMK of een deskundige op het gebied van 

letselduiding  

De aandachtsfunctionaris:   

• consulteert:  

• interne en externe collega’s;  

• het SHG, AMK of een deskundige op het gebied van letselduiding;  

• eventueel andere organisaties;  

• bespreekt uitkomsten consultaties met ouders;  

• registreert.  

  

Stap 3: Gesprek voeren met de ouder  

(en indien mogelijk met het kind)  

De aandachtsfunctionaris:   

• deelt de zorg met ouders;  

• bespreekt indien mogelijk met het kind;  

• registreert.  

  



  

Stap 4: Wegen aard en ernst van het huiselijk geweld of 

kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van 

SHG of AMK  

De aandachtsfunctionaris:   

• weegt het risico, de aard en ernst;   

• vraagt bij twijfel altijd SHG of AMK hierover een advies te geven;  

• registreert.  

Stap 5a: Hulp organiseren en effecten volgen   

De aandachtsfunctionaris:   

• bespreekt de zorgen met ouders;  

• organiseert hulp door ouders en kind door te 

verwijzen;  

• monitort of ouder en kind hulp krijgen;  

• volgt het kind;  

• registreert.  

- Vermissing. Genomen maatregelen zijn:  

Preventief  

Voor het buitenspelen controleren de begeleidsters de hekken. Tijdens breng en 

haal momenten, zien de begeleidsters er op toe dat de deuren en hekken gesloten 

worden.  

  

Kind weg?  

1.Waarschuw collega’s;  

2.Voorkom hierbij paniek onder de kinderen;  

3.Controleer of de hekken/deuren open staan;  

4.Beslis hoeveel begeleidsters kunnen gaan zoeken en hoeveel er op de  

groep blijven, en wie dat zijn;  

5.Alle begeleidsters die naar buiten gaan nemen hun mobiel mee en hebben deze 

aan;  

6.Afspraak: over 10 minuten allemaal weer terug;  

7.Begeleidsters zoeken buiten in verschillende richtingen: spreek af wie  

welke kant opgaat, eventueel met fiets;  



8.Andere begeleidsters zoeken binnen;  

9.Begeleidster waarschuwt de leidinggevende.  

 

Bij vinding  

Bel de BSO, andere zoekers worden gebeld dat ze terug kunnen komen.  

 

Bij niet vinding  

Begeleidster belt politie binnen 15 minuten na vermissing. Zorg voor een goed 

signalement. Leidinggevende belt ouders.  

   

Gezondheid   

Ten aanzien van gezondheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote 

risico’s:  

  

• Kind komt door onhygiënische wondverzorging in contact met andermans 

bloed of wondvocht.   

De genomen maatregel: Open wondjes worden afgeplakt met een pleister.  

• Kind wordt gebeten door een teek .   

De genomen maatregel:  

Een begeleidster dient te allen tijden alert te zijn op verdachte plekken bij een 

kind. Na uitstapjes naar het park of bos, worden de kinderen extra 

gecontroleerd.  

• Kind krijgt zonnesteek.   

De genomen maatregel:  

Jonge kinderen zijn buiten niet enkel in de volle zon, maar ook in de schaduw 

(achter veld 3 op het gras en veld 4). Verder worden de kinderen ingesmeerd 

met zonnebrand. Bij een erg warme dag wordt de buitenspeeltijd 

ingeperkt en zoeken we de schaduw op. We gebruiken ook de sproeiers.  

  

  

 

 

 

 

 

 



4. Omgang met kleine risico's  

Door goede afspraken te maken met de kinderen kunnen deze gemiddeld vanaf 

hun tweede levensjaar leren omgaan met diverse kleine risico’s. Denk ten aanzien 

van veiligheid bijvoorbeeld aan afspraken die gelden tijdens spelsituaties of 

activiteiten en hoe om te gaan met bijvoorbeeld speelgoed en gereedschap. Om 

kinderen mee te laten helpen om risico’s te beperken kunnen ook ten aanzien van 

gezondheid afspraken worden gemaakt. Denk aan het wassen van de handen na 

toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. 

Ook kunnen kinderen leren hoe ze met afvalemmers om dienen te gaan.  

  

Afspraken over bovengenoemde worden regelmatig herhaald en kinderen worden 

erop aangesproken als er niet voldaan wordt aan de afspraak. We vertellen wat het 

gevolg kan zijn van bijvoorbeeld het risico: niezen zonder hand voor de mond te 

doen. Er worden complimenten gegeven wanneer een kind wel goed doet wat de 

bedoeling is. De kinderen zijn bekend met de regels die wij hanteren. Voor de 

exacte afspraken zie de bijlage.  

  

  

  

 

 

   



Onze missie is onze kinderen een zo veilig en gezond mogelijke opvang te bieden. 

Hierbij willen we ongelukken of ziekte als gevolg van een bijvoorbeeld niet schoon of 

ondeugdelijk speelgoed voorkomen. Maar met overbescherming doen we de 

kinderen uiteindelijk ook geen goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen 

onaanvaardbare risico’s. Een bult, een schaafwond of iets dergelijks kan gebeuren. 

Sterker nog, er zit ook een positieve kant aan:  

•Het heeft een positieve invloed op fysieke gezondheid  

•Het vergroot zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en doorzettingsvermogen  

•Het vergroot sociale vaardigheden  

  

  

Daarom aanvaarden wij op onze opvang de risico’s die slechts kleine gevolgen 

kunnen hebben voor de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te 

gaan. Om risicovolle speelsituaties veilig te houden moeten kinderen zich daarom 

tijdens spelsituaties of activiteiten houden aan diverse afspraken. Daarnaast zijn er 

afspraken over hoe om te gaan met spullen als speelgoed en gereedschap, dit om 

te voorkomen dat door oneigenlijk gebruik letsel kan ontstaan.   

  

Om gezondheidsrisico’s te beperken en de kinderen hieraan zelf bij te laten dragen 

zijn daarom goede afspraken met kinderen noodzakelijk. Voorbeelden van 

afspraken die met kinderen zijn gemaakt zijn het wassen van de handen na 

toiletbezoek of het houden van een hand voor de mond tijdens niezen of hoesten. 

Ook leren de jonge kinderen dat ze niet met de afvalemmer mogen spelen. Maar 

ook wordt er tijdens de sportactiviteiten duidelijke afspraken gemaakt over hoe de 

materialen gebruikt dienen te worden.   

  

De exacte afspraken die zijn gemaakt met kinderen zijn terug te vinden in de risico-

inventarisatie in de bijlage. De afspraken worden regelmatig met de kinderen 

besproken en herhaald. Bijvoorbeeld voorafgaand aan een activiteit of spel, of in 

periodes dat veel kinderen en medewerkers verkouden zijn.  

  

 

 

 

 

 

 

 



5. Risico-inventarisatie  

  

Om in kaart te brengen hoe op bij BSOsport Kinderopvang Arnhem Bakenberg met 

risico’s wordt omgegaan, moet geïnventariseerd worden of de werkinstructies, 

protocollen en andere afspraken er ook daadwerkelijk toe leiden dat risico’s tot het 

minimum worden beperkt. Vanaf 1 januari 2018 kun je deze inventarisatie zelf doen 

met behulp van de QuickScan in de nieuwe Risicomonitor. Je doet dit aan de hand 

van vier thema’s. Omdat de nieuwe wet echter al per 1 januari ingaat, en de tijd dus 

nog beperkt is, maakt BSOsport Kinderopvang nog gebruik van de risico-

inventarisatie uitgevoerd met de huidige Risicomonitor. Deze inventarisatie heeft 

inzichtelijk gemaakt welke maatregelen in die tijd zijn genomen.  

  

In de periode 1 juni 2018 tot 14 juni 2018 heeft BSOsport Kinderopvang Arnhem 

Bakenberg de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd. Aan de 

hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op deze locatie in kaart 

gebracht. De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In de bijlage zijn de 

uitkomsten van de risico-inventarisatie terug te vinden, evenals het hieruit volgende 

actieplan. Vanaf volgend jaar zullen we de risico’s op een andere wijze in kaart 

brengen, namelijk aan de hand van de QuickScans in de nieuwe Risicomonitor.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Thema’s uitgelicht  

  

1. Grensoverschrijdend gedrag  

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme 

impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. In het beleid moet 

daarom worden beschreven hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door 

zowel aanwezige volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt. Het 

gaat om het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, 

beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen 

en kinderen. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als 

psychische grensoverschrijdingen. Het ziet bijvoorbeeld ook toe op pestgedrag van 

kinderen onderling.  

  

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme 

impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Op deze locatie heeft 

dit thema dan ook onze bijzondere aandacht. BSOsport Kinderopvang heeft de 

volgende maatregelen genomen om grensoverschrijdend gedrag met elkaar te 

voorkomen en wat te doen als we merken dat het toch gebeurt:  

• Tijdens teamoverleggen wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om 

zo een open cultuur te creëren waarbij medewerkers elkaar durven aan te 

spreken.  

• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt 

geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan waarbij respect is voor normen en 

waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is, en wat gepast en 

ongepast gedrag is.   

• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven 

als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te 

maken op momenten dat dit nodig is.  

  

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te 

voorkomen:  

• Alle medewerkers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring).  

• Medewerkers spreken elkaar aan als ze merken dat het beleid niet goed 

wordt nageleefd.  

• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een 

ander kind mishandeld op de opvang.  

• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een 

kind een ander kind mishandeld op de opvang.  



• Er is een protocol wat te doen als kindermishandeling wordt vermoed.  

• Medewerkers kennen het protocol wat te doen als kindermishandeling wordt 

vermoed.  

  

  

2. Achterwachtregeling  

Een kindercentrum dat per dag tenminste tien uur achter elkaar opvang biedt, mag 

maximaal gedurende drie uur minder (maar minimaal de helft) van het aantal 

benodigde pedagogisch medewerkers inzetten. Als in een uitzonderlijke situatie er 

maar één medewerker aanwezig kan zijn en geen andere volwassene op de locatie 

is, moet de achterwachtregeling worden toegepast. De afwijkende inzet mag op de 

dagen van de week verschillen, maar niet per week verschillen,  

  

In de wet wordt de achterwachtregeling als volgt beschreven: Bij de opvang van 

meer dan drie aanwezige kinderen door maar één medewerker moet een 

achterwachtregeling worden getroffen waarin een achterwacht beschikbaar is die 

bij calamiteiten binnen vijftien minuten bij het opvangadres aanwezig is. Deze 

persoon is tijdens opvangtijden altijd telefonisch bereikbaar.  

  

De achterwacht is bij BSOsport Arnhem Bakenberg:  

Montessori kinderopvang Arnhem Waterberg   

Schelmseweg 93, Arnhem  

026-4464865 of BSO tel 06-15326200  

Er is daar altijd iemand aanwezig die in noodgevallen kan komen, omdat daar een 

kinderopvang zit en een buitenschoolse opvang.   

  

Montessori Kinderopvang Arnhem Sterrenberg  

Tooropstraat 41, Arnhem  

026-4464864 of BSO tel 06-10724566  

Er is daar altijd iemand aanwezig die in noodgevallen kan komen, omdat daar een 

kinderopvang zit en een buitenschoolse opvang.   

   

In geval van calamiteiten is een achterwacht beschikbaar die binnen vijftien 

minuten aanwezig kan zijn op de opvanglocatie. De (actieve) achterwacht is 

telefonisch bereikbaar tijdens de opvangtijden.  

  



7. EHBO regeling  

  

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens 

openingsuren op elke locatie minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig 

en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO.  

  

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt 

als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. 

Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk 

is. Bij BSOsport Arnhem Bakenberg hebben de volgende medewerkers een geldig en 

geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO:  

  

Liselore Elijzen 20 maart 2019  

Anouk Polman 20 maart 2019 

Joren Meijer 20 maart 2019 

Mandy Hoksbergen 20 maart 2019 

  

De certificaten zijn behaald bij het volgende instituut:  

BHVFirstAid 

  

Op onze locatie doen we er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt 

als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. 

Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk 

is.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

8. Beleidscyclus   

  

8.1  Beleidscyclus  

Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid   

Onze beleidscyclus starten we met een uitgebreide risico-inventarisatie. Tijdens een 

teamoverleg bepalen we welke medewerkers op welke onderwerpen een 

QuickScan gaan uitvoeren en gedurende welke periode hieraan wordt gewerkt. Zo 

is het hele team betrokken bij de inventarisatie. Op basis van de uitkomsten van de 

risico-inventarisatie maken we een actieplan op. De voortgang van beide plannen 

wordt regelmatig geëvalueerd tijdens teamoverleggen. Op basis van de evaluaties 

wordt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid bijgesteld.  

8.2 Plan van aanpak  

8.2.1 Welke maatregelen worden genomen?  

De risico-inventarisaties hebben verder inzicht gegeven in de huidige stand van 

zaken ten aanzien van veiligheid en gezondheid.  

Wanneer er een aanpassing gemaakt dient te worden, moet de hoofdbegeleider 

ervoor zorgen dat dit zo spoedig mogelijk wordt opgelost. Hiervoor kan het contact 

zoeken met de beheerder van de locatie en eventueel de projectleider.  

  

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?   

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

een veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we 

maandelijks de genomen maatregelen en/of ondernomen acties tijdens ons 

teamoverleg. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt 

het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Communicatie en afstemming intern en extern   

  

Intern en extern betrokkenen (pedagogisch medewerkers, pedagogisch 

medewerkers in opleiding, stagiairs, vrijwilligers en ouders)  

  

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- 

en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid 

wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. 

Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een 

uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig 

eventuele extra opleiding en instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het 

nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.   

  

Tijdens teamoverleggen is het bespreken van mogelijke veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s een vast agendapunt. Zo wordt het mogelijk zaken 

bespreekbaar te maken en direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor 

vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.  

  

Via de maandelijkse nieuwsbrief en via de oudercommissie berichten we ouders 

over onze activiteiten ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Wanneer er vragen 

zijn van ouders worden deze zo mogelijk ter plekke beantwoord. Wanneer deze 

vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze tevens in de nieuwsbrief 

opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 Ondersteuning en melding van klachten  

  

Voor ouders en medewerkers  

Hoewel we ons uiterste best doen een helder en zorgvuldig beleid te voeren ten 

aanzien van veiligheid en gezondheid, kan het altijd voorkomen dat een 

medewerker of ouder een klacht heeft. BSOsport Kinderopvang staat open voor 

feedback, en bespreken deze klacht het liefst direct met de medewerker of ouder 

zelf om tot een oplossing te komen.   

  

Indien we er met de medewerker of ouder op deze wijze niet uitkomen, dan kan de 

medewerker of ouder contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang en in 

het uiterste geval met de Geschillencommissie Kinderopvang.   

  

In geval van een klacht wordt ouders vanuit de rijksoverheid het volgende 

stappenplan geboden:  

  

Stap 1: Klacht indienen bij kinderopvangorganisatie  

U kunt een klacht alleen schriftelijk indienen bij de kinderopvangorganisatie. Hoe u 

dit kunt doen, staat in hun klachtenprocedure.   

  

Stap 2: Contact opnemen met Klachtenloket Kinderopvang  

Heeft de kinderopvangorganisatie geen klachtenregeling? Of reageert de 

organisatie niet binnen 6 weken op uw klacht of neemt die uw klacht niet serieus? 

Dan kunt u contact opnemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Deze is 

onderdeel van de Geschillencommissie Kinderopvang. Van het loket krijgt u advies 

en informatie. Ook kunnen zij bemiddelen tussen u en de kinderopvangorganisatie. 

Deze dienst is gratis.   

  

Stap 3: Klacht indienen bij Geschillencommissie Kinderopvang  

Is uw klacht hierna nog niet opgelost? Dan kunt u het geschil voorleggen aan de 

Geschillencommissie Kinderopvang. U betaalt hiervoor een beperkte vergoeding 

(klachtengeld). Om dit te kunnen doen, moet u eerst de interne klachtenprocedure 

van de kinderopvangorganisatie doorlopen.  

 


