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1 
Inleiding 

Voor u ligt het beleidsplan Veiligheid en Gezondheid van BSOsport 

Kinderopvang locatie Nimmerdor.  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. 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. 
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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.  
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3 
Grote risico's  

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 1, 2 en 3  

waarin de complete risico-inventarisatie is opgenomen die op 01-01-2018 zijn 

uitgevoerd.  

3.1  

Fysieke veiligheid 

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

gedefinieerd als grote risico’s: 

- Kind valt door glas heen 

  Genomen maatregelen zijn: Kinderen dienen altijd rustig met elkaar om 

te gaan. De ramen hangen dermate hoog dat ze er niet door heen kunnen 

vallen. Alleen de deuren van glas kunnen de kinderen wel bij. Leidsters en 

ouders dienen er op toe te zien dat kinderen voorzichtig omgaan met de 

deuren en niet rennen en duwen bij de entree. Alle begeleidsters dienen zich 

bewust te zijn van het gevaar. 

 

-  Geëlektrocuteerd 

   Genomen maatregelen zijn:  Alle stopcontacten die laag zitten zijn 

afgesloten met een ‘kinderslot’. Behalve in de entree. De medewerkers moeten 

er op toezien dat de kinderen van de stopcontacten blijven. Elk stopcontact is 

verbonden met de aardlekschakelaar waardoor het haast onmogelijk is om 

geelectrocuteerd te worden. 

 

- Vergiftiging.  

  Genomen maatregelen zijn: Alle schoonmaakmiddelen staan  in de 

schoonmaakkast in de keuken. Kinderen mogen hier niet komen, zonder 

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

de begeleidsters. Schoonmaakwerkzaamheden worden zoveel mogelijk 

gedaan als er geen kinderen aanwezig zijn. Wanneer er toch schoongemaakt 

moet worden 

in het bijzijn van de kinderen, zorgen de begeleidster ervoor dat 

schoonmaakmiddelen direct na gebruik opgeruimd worden. Leidsters zijn ten 

alle  tijde verplicht waakzaam te zijn op het feit waar zij net gebruikte 

schoonmaakmiddelen neerzetten. 

 

- Verbranding (door thee/koffie) 

  Genomen maatregel; Op kantoor kan je even koffie of thee drinken als je 
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dat wilt. We hebben dit niet in de buurt van kinderen. Op deze manier wordt het 

risico uitgesloten.  

 

 

- Verstikking.  

  Genomen maatregelen zijn: Kinderen eten nooit zonder toezicht van 

een leidster. Kinderen vanaf 4 jaar kunnen een broodje of fruitstuk zelf eten. Ze 

nemen niet te grote happen en proppen niet. Verder mogen de kinderen niet 

lopen tijdens het eten. Daarnaast letten we bij de jongeren kinderen 4-6 jaar 

extra op dat ze niks meer in hun mond stoppen tijdens het spelen.  

 

 

Sociale veiligheid 

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

gedefinieerd als grote risico’s: 

 

- Kindermishandeling en Grensoverschrijdend gedrag: 

  Genomen maatregelen zijn: Er zijn drie soorten in deze categorie, dat 

zijn: 

- Signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

- Signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een collega  

jegens een kind 

- Signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen 

kinderen onderling 

Deze staan alle drie beschreven in het protocol Meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Tevens hangen de routes die je bij al deze delicten moet 

ondernemen aan de binnenkant van de kast deur van de personeelsruimte. 

Daarnaast zit het uitgebreide protocol in de map protocollen en in dit protocol 

onder bijlage 4. Hierdoor kunnen medewerkers altijd checken wat ze moeten 

doen als ze in een situatie zitten waarbij ze het vermoeden hebben.  

 

 

- Vermissing: 

Genomen maatregelen zijn:  Voor het buitenspelen controleren de 

begeleidsters de hekken. Tijdens breng en haal momenten, zien de 

begeleidsters er op toe dat de kinderen op het hoofdveld blijven. De 

oudere kinderen die ook elders mogen spelen, worden herrinerd aan de 

afspraak dat ze niet buiten de hekken mogen komen.  Als er een kind 

vermist wordt, wordt de Meldingsprocedure bij vermissing en weglopen 

ingang gezet, bijlage 5. Deze hangt altijd in de binnendeur van de kast in 

de personeelskamer. De gegevens van de kinderen zijn in de computer te 

achterhalen. Tevens ligt de bellijst in de personeelsmap!  

 

 

Gezondheid  

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

grote risico’s, deze zijn onderverdeeld in 3 subgroepen: ziektekiemen, 
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binnenmilieu en buitenmilieu. Hieronder staat de grootste risico’s op dit 

gebied. Voor de overige risico’s wordt verwezen naar bijlage 1 en 2.  

 

- Ziektekiemen: 

- Uitwerpselen Dieren: 

Genomen maatregelen zijn:  kinderen dienen na het buitenspelen aller  

Tijden hun handen te wassen met voldoende stromend water en zeep. Als we 

met de kinderen naar het bos zijn geweest worden de schoenen op poep 

gecontroleerd. Mocht er poep onder de schoenen zitten wordt dit samen met 

de leiding schoongemaakt om zo de kinderen te leren hoe ze dit moeten 

doen. Daarna worden de handen extra gewassen. 

 

-  Eten van bedorven voeding 

Genomen maatregelen zijn:  Begeleiders controleren altijd de 

Houdbaarheidsdatum van de producten. Begeleiders noteren op de producten 

wanneer ze worden opgemaakt. Begeleiders zorgen er voor dat producten die 

gekoeld dienen te worden niet langer dan een half uur buiten de koelkast 

staan. Daarnaast gooien begeleiders het eten meteen weg wat niet meer 

geserveerd kan worden.  

 

- Binnenmilieu: 

- Aanraking met allergenen: 

Genomen maatregelen zijn: De knuffels en doeken die we op de BSO 

sport 

gebruiken worden regelmatig met de was meegenomen. Daarnaast wordt de 

ruimte waar de BSO sport zich bevind elke dag schoongemaakt door Hans.  

 

- Buitenmilieu: 

- De Zon: Zonnesteek, uitdroging en verbranding: 

Genomen maatregelen zijn: Begeleidsters zorgen er voor dat alle 

kinderen 

voldoende drinken goed ingesmeerd worden, geschikte kleding dragen, niet 

de hele dag in de volle zon spelen.  

 

- Onderkoeling: 

Genomen maatregelen zijn:  Begeleidsters dienen goed de temperatuur 

in  

de gaten te houden en de kinderen daarna te kleden. Begeleidsters dienen er 

op toe te zien dat de kinderen niet nat worden en met natte kleding / 

schoenen in de kou spelen. De buitenspeeltijd wordt eventueel ingekort.  

 

- Tekenbeet: 

Genomen maatregelen zijn:  De begeleidsters zijn altijd alert op 

verdachte 

plekken bij een kind. Na uitstapjes naar het park of bos, worden alle kinderen 

altijd gecontroleerd op teken. De EHBO doos zal worden gecheckt en waar 

nodig aangevuld met een tekentang. 
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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. 

 

 
  

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 over 

bescherming 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 

 

 

Leren omgaan met risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Internationaal wetenschappelijk 

onderzoek toont aan dat leren omgaan met risico’s goed is voor de ontwikkeling van 

kinderen.  

• Door het ervaren van risicovolle situaties, bijvoorbeeld tijdens het spelen, ontwikkelen 

kinderen risicocompetenties: ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve 

vaardigheden om de juiste afwegingen te maken wanneer een risicovolle situatie zich 

opnieuw voordoet. 

• Het nemen van risico’s is een onderdeel van de ‘ gereedschapskist’ voor effectief leren. 

Risicovol spelen ontwikkelt een positieve houding van ‘ik kan het’ en daarmee gaat een kind 

uitdagingen meer zien als iets om van te genieten dan om te vermijden. Dit vergroot 

onafhankelijkheid en zelfvertrouwen, wat belangrijk kan zijn voor hun doorzettingsvermogen 

als ze geconfronteerd worden met uitdagingen 

• Het leren omgaan met risico’s heeft een positieve invloed op de fysieke en mentale 

gezondheid van kinderen en op het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Kinderen staan 

sterker in hun schoenen en kunnen beter conflicten oplossen en emoties herkennen van 

speelmaatjes. 

• Bewegingen die veel voorkomen bij risicovol spelen, zoals slingeren, klimmen, rollen, 

hangen en glijden, zijn niet alleen leuk voor kinderen, maar ook van essentieel belang voor 

hun motorische vaardigheden, balans, coördinatie, en lichaamsbewustzijn. Kinderen die dat 

niet doen zijn vaker onhandig, voelen zich ongemakkelijk in hun eigen lichaam, hebben een 

slechte balans en bewegingsangst. 

[Bron: veiligheid.nl/risicovolspelen] 
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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 bijlage 1,2 en 3. En verder in bijlage 6 de 

veiligheidsregels op de BSO en bij spelactiviteiten 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. 
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5 
Risico-inventarisatie 

 

Om in kaart te brengen hoe op bij BSOsport Kinderopvang Nimmerdor 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.  

 

In de periode 1mei 2017 tot 5 mei 2017 heeft BSOsport Kinderopvang 

Amersfoort Nimmerdor de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 

uitgevoerd. Aan de hand van deze inventarisatie hebben we de risico’s op deze 

locatie in kaart gebracht. Tevens is deze in januari 2018 nog een keer 

vernieuwd.  De grote risico’s zijn reeds beschreven in hoofdstuk 3. In bijlage 1 

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

hieruit volgende actieplan. De risico-inventarisatie blijft dienen als checklist 

voor dit beleidsplan. 
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6 
Thema’s uitgelicht 

 

6.1 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. 
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6.2 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. 

 

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. 

 

De volgende personen zijn bereikbaar als achterwacht: 

Bart Stoof  06-58885579 

Rutger blankenstijn 0640996959  

Hans          09-0716203692 
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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. ELk jaar biedt BSO Sport een herhalingscurcus aan om 

ervoor te zorgen dat iedereen EHBO heeft.  

 

Medewerkers aanwezig met een geldige EHBO/BHV diploma 

Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag: Rutger Blankenstijn, Bart 

Stoof, Lois Griffioen  

Vrijdag: Rutger Blankenstijn 

 

Ten alle tijden is er minimaal 1 iemand aanwezig met een geldig diploma.  
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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. 

 

8.2.2 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. 

 

Door het evalueren kan het zo zijn dat bepaalde dingen bijgesteld worden. Op 

deze manier blijft ons plan actueel. De risico inventarisatie wordt jaarlijks 

opnieuw uitgevoerd.  
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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. 
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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. 
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11 
Bijlage 

 

 

11.1 Bijlage 1 : 
Actieplan Gezondheid  
 

Algemene informatie 
Voor iedere organisatie voor kinderopvang is het verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. 
 
De inventarisatie maakt inzichtelijk waar risicovolle situaties aanwezig zijn. In dit plan van aanpak worden vervolgens deze situaties per onderwerp beschreven.  
 
Elke situatie heeft een andere urgentie. De urgentie geeft aan hoe snel een maatregel moet worden uitgevoerd om een risico te verminderen of uit te sluiten. Er 
worden drie typen van urgentie onderscheiden: 
Urgent (A1, B1):  Alle ongevallen die ernstig kunnen aflopen, zelfs als de kans relatief  
    klein is dat ze zullen gebeuren. 
Noodzakelijk (A2):  Ongevallen die meestal beperkte gevolgen zullen hebben, maar die  
    wel gemakkelijk kunnen gebeuren.  
Wenselijk (B2):  Ongevallen die een vrij onschuldige afloop zullen hebben en die  
    bovendien zeer incidenteel zullen gebeuren 

 
ACTIEPLAN GEZONDHEID BUITENSCHOOLSE OPVANG 
BSOsport Nimmerdor 
Actieplan naar aanleiding van inventarisatie    
Uitgevoerd door: Bart Stoof  
Datum start actieplan: 01-01-2020  
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Ziektekiemen 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt via (uitwerpselen van) ongedierte in contact met ziektekiemen B1 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• Kinderen dienen na het buiten spelen de handen goed te wassen met voldoende stromend water en zeep 

o  

Verantwoordelijk 

Begeleidsters / Locatiehoofd 

Streefdatum 

Continue proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind krijgt gifstoffen of ziektekiemen binnen door het eten van bedorven voeding B1 

Te nemen maatregel 

Tijdens de vergadering in 2018 zal dit weer onder de aandacht worden gebracht bij de begeleidsters: 

• Begeleidsters controleren altijd de houdbaarheidsdatum van de producten 

• Begeleidsters noteren op de producten wanneer ze geopend zijn  

• Begeleidsters zorgen er voor dat producten die gekoeld dienen te worden niet langer dan een half uur buiten de koelkast staan 

• Begeleidsters die op donderdag werken gooien producten over datum weg. 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters /locatiehoofd 

Streefdatum 

Continu proces 
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Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt via snot van ander kind in contact met ziektekiemen A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• Snot wordt zo snel als mogelijk door begeleidsters bij de kinderen afgeveegd  

• De kinderen op de BSO wordt geleerd dat zij bij snot zelf een tissue mogen pakken en hun neus mogen afvegen. 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Dit is een continu proces. 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt in contact met ziektekiemen door hoesten of niezen door ander kind A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• Kinderen leren hun hand voor de mond te doen tijdens het hoesten of niezen.  

• De begeleidsters zien er op toe dat de binnenruimte voldoende geventileerd wordt.  

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Continu proces 

 

Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind raakt besmet met ziektekiemen via ander kind dat met ongewassen handen of onzorgvuldig gewassen handen van toilet komt A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 
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• Oudere kinderen gaan op de BSO alleen naar het toilet, maar begeleidsters kunnen vragen, als de kinderen terugkomen, of zij de handen hebben gewassen. 

Begeleidsters praten met deze kinderen in hun groep over het belang van handen wassen na het plassen 

• Jonge kinderen gaan niet alleen naar het toilet en begeleidsters zien er op toe dat de kinderen altijd hun handen wassen met voldoende stromend water en 

zeep 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters / Locatiehoofd 

Streefdatum 

Continu proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt via het afdrogen van handen aan een vuile handdoek of gebruik vuile kraan in contact met ziektekiemen A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• De Begeleidster die afsluit zorgt er voor dat alle handdoeken/theedoeken vervangen worden door nieuwe. 

• Begeleidsters maken de kraan regelmatig schoon volgens schoonmaakrooster 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters / Locatiehoofd 

Streefdatum 

Dit is een continu proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt via vuil speelgoed in contact met ziektekiemen A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• Speelgoed wekelijks schoonmaken volgens wasschema 

• Speelgoed extra schoonmaken naar eigen inzicht en beoordeling 

Verantwoordelijk 
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Begeleidsters  

Streefdatum 

Dit is een continu proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt via onzorgvuldig of niet gewassen stoffen speelgoed/ in contact met ziektekiemen A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• Het wassen van stoffen speelgoed volgens het wasschema 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Dit is een continu proces 

 
Binnenmilieu 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt in contact met allergenen of huisstofmijten via knuffels en doeken A2 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• De begeleidster dienen te wassen volgens het wasschema 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Dit is een continu proces 
 

Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind komt in aanraking met allergenen via stoffering  A2 
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Te nemen maatregel 

• De begeleidster dienen te wassen volgens het wasschema 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Dit is een continu proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind verblijft in een te koude ruimte  B2 

Te nemen maatregel 

• De begeleidster dient alert te zijn op hoe warm of koud kinderen het hebben.  

• Tocht moet worden voorkomen door geen deuren tegen elkaar open te zetten.  

• Verwarming aanzetten. 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Dit is een continu proces 

 
 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind verblijft in een te warme ruimte  B2 

Te nemen maatregel 

• De begeleidster dient alert te zijn op hoe warm of koud kinderen het hebben.  

• Tocht moet worden voorkomen door geen deuren tegen elkaar open te zetten.  

• Bij warme zomerdagen eten/drinken op het balkon en zoveel mogelijk buiten in de schaduw zijn. 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  
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Streefdatum 

Dit is een continu proces 
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Buitenmilieu 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind krijgt zonnesteek B1 

Te nemen maatregel 

• Begeleidsters zorgen er voor dat alle kinderen voldoende drinken 

• goed ingesmeerd worden, geschikte kleding dragen, niet de hele dag in de volle zon spelen. 

• Zorgen voor voldoende schaduwplekken 

• Erop toezien dat kinderen niet over eigen grenzen gaan (uitsluiten competitie-element 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters / locatiehoofd 

Streefdatum 

Dit is een continu proces  

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind droogt uit B1 

Te nemen maatregel 

• Begeleidsters zorgen er voor dat alle kinderen voldoende drinken 

• goed ingesmeerd worden, geschikte kleding dragen, niet de hele dag in de volle zon spelen. 

• Water altijd binnenhandbereik  

Verantwoordelijk 

Begeleidsters  

Streefdatum 

Continu proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind verbrandt door zon B1 

Te nemen maatregel 
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• Begeleidsters zorgen er voor dat alle kinderen voldoende drinken 

• goed ingesmeerd worden, geschikte kleding dragen, niet de hele dag in de volle zon spelen. 

• Kinderen op het heetst van de dag (12:00 - 16:00 niet in de volle zon)  

Verantwoordelijk 

Begeleidsters / Locatiehoofd  

Streefdatum 

Dit is een continu proces 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind raakt onderkoeld B1 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• Begeleidsters dienen goed de temperatuur in de gaten te houden en de kinderen daarna te kleden. 

• Begeleidsters dienen er op toe te zien dat de kinderen niet nat worden en met natte kleding / schoenen in de kou spelen 

• De buitenspeeltijd wordt eventueel ingekort 

Verantwoordelijk 

Begeleidsters / Locatiehoofd 

Streefdatum 

Continue proces, in de wintermaanden op letten. 

 
Beschrijving gezondheidsrisico Urgentiecode 

Kind wordt gebeten door een teek B1 

Te nemen maatregel 

Afspraken: 

• De begeleidsters zijn altijd alert op verdachte plekken bij een kind 

• Na uitstapjes naar het park of bos, worden alle kinderen gecontroleerd op teken 

• De EHBO doos zal worden gecheckt en waar nodig aangevuld met een tekentang. 
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Verantwoordelijk 

Begeleidsters / Locatiehoofd 

Streefdatum 

Continu proces 

 
 

11.2 Bijlage 2: 
Risico- inventaris gezondheid 
 

Algemene informatie 
Inleiding 

 

Voor iedere organisatie voor kinderopvang is het verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. 

 

De inventarisatie maakt inzichtelijk waar risicovolle situaties aanwezig zijn. In het plan van aanpak worden vervolgens deze situaties per onderwerp beschreven. 

Daarnaast wordt ook aangegeven binnen welke tijdsperiode de situatie aangepakt moet worden, wat de oplossing is en wie verantwoordelijk is voor deze actie.

  

 

Elke situatie heeft een andere urgentie. De urgentie geeft aan hoe snel een maatregel moet worden uitgevoerd om een risico te verminderen of uit te sluiten. Er 

worden drie typen van urgentie onderscheiden: 

Urgent (A1, B1):  Alle ongevallen die ernstig kunnen aflopen, zelfs als de kans relatief  

    klein is dat ze zullen gebeuren. 

Noodzakelijk (A2):  Ongevallen die meestal beperkte gevolgen zullen hebben, maar die  

    wel gemakkelijk kunnen gebeuren.  

Wenselijk (B2):  Ongevallen die een vrij onschuldige afloop zullen hebben en die  

    bovendien zeer incidenteel zullen gebeuren 
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Alle acties worden onderverdeeld naar onderwerp 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

 

• Ziektekiemen 

• Binnenmilieu 

• Buitenmilieu 

• Medisch handelen 
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INHOUD: 

 

Ziektekiemen …………………………………………………………………………………………… 3 

 

Binnenmilieu ………………………………………………………………………………………….... 8 

 

Buitenmilieu …………………………………………………………………………………………….10 

 

Medisch handelen ………………………………………………………………………………………11 

 

 

RIE GEZONDHEID BUITENSCHOOLSE OPVANG  

BSOsport Nimmerdor 
 

Datum inventarisatie: 05-01-2020 U  = uitgesloten   

UC  = urgentiecode 

Uitgevoerd door: Bart Stoof  KL  = kans is klein dat het zal gebeuren 

 GR = kans is groot dat het zal gebeuren 
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Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

ZIEKTEKIEMEN         

Kind komt via ongewassen 

handen van groepsleiding in 

contact met ziektekiemen 

In het hygiënebeleid staat beschreven dat de begeleidster na 

toiletgebruik, voor en na verschonen, voor het bereiden van voedsel enz. 

de handen dient te wassen. Op deze manier wordt de kans op het in 

contact komen met ziektekiemen via ongewassen handen van de 

groepsleiding zoveel als mogelijk ingeperkt.  

  X  X B2  

Kind komt via onzorgvuldig 

gewassen handen van 

groepsleiding in contact met 

ziektekiemen 

Zie hygiënebeleid 

Wees alert op schone handen!! Gebruik voldoende vloeibare zeep en 

stromend water 

  X  X B2  

Kind komt in contact met pus of 

vocht uit blaasjes/wondjes van 

ander kind 

 

 

 

Wanneer kinderen ‘open’ wondjes hebben, zal hierop een pleister worden 

geplakt, zodat andere kinderen hier niet mee in aanraking kunnen komen. 

Op deze manier kan de wondvocht/pus ook niet aan speelmateriaal 

komen, waardoor er ook verspreiding naar andere kinderen zou kunnen 

plaatsvinden. Eventueel ‘vies’ materiaal wordt schoongemaakt en ontsmet.  

 

 

 

 

 

  

 

 

X  X B2  

Kind komt in contact met Groepsleiding dient de hand voor de mond te houden bij niezen of   X  X B2  
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ziektekiemen door hoesten of 

niezen door groepsleiding 

 

 

hoesten. Hierna dienen de handen zorgvuldig te worden gewassen. 

 

 

 

Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

Kind komt in contact met 

ziektekiemen door hoesten of 

niezen door ander kind 

 

Kinderen wordt geleerd met de hand voor de mond te hoesten of te 

niezen, echter ‘mislukt’ dit nog wel eens bij kinderen. Begeleidsters dienen 

veel aandacht te schenken aan het feit dat kinderen hun hand voor de 

mond moeten doen bij het hoesten of niezen. 

 

 

 

 

X   X A2 Actie 

Kind komt via snot van ander kind 

in contact met ziektekiemen 

Kinderen wordt geleerd dat zij bij snot zelf een tissue mogen pakken en 

hun neus mogen afvegen. Leidsters zien er op toe dat dit zo snel mogelijk 

gebeurt om te voorkomen dat andere kinderen in contact komen met het 

snot 

 X  

 

 

 X A2 Actie 

Kind komt door gezamenlijk 

gebruik van zakdoek in contact 

met ziektekiemen 

Een zakdoek/tissue wordt altijd voor slechts één kind gebruikt en daarna 

direct in de prullenbak gedeponeerd. 

 

 

 X  X B2  

Kind komt via spuugdoekje of 

slab van ander kind in contact 

met ziektekiemen 

n.v.t. op de BSO  x       

Kind komt via washandje 

waarmee handen of monden van 

meerdere kinderen ‘gewassen’ 

worden in contact met 

ziektekiemen 

Een washand of ‘snoetenpoetser’ wordt voor slechts één kind gebruikt.  

 

 X  X B2  
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Kind raakt besmet met 

ziektekiemen via ander kind dat 

met ongewassen handen van 

toilet komt 

Na het plassen dienen de kinderen altijd hun handen te wassen met 

voldoende stromend water en zeep  

 X  

 

 

 X A2 Actie 

Kind raakt besmet met 

ziektekiemen via ander kind dat 

met onzorgvuldig gewassen 

handen van toilet komt 

Na het plassen dienen de kinderen altijd  hun handen te wassen met 

voldoende stromend water en zeep 

 X  

 

 

 X A2 Actie 

Kind komt door gebruik van grote 

closetpot in contact met 

ontlasting/urine 

n.v.t. op BSO 

 

X       

Kind komt door aanraken vuil 

potje in contact met 

ontlasting/urine 

 

n.v.t. op BSO X   

 

 

    

Kind komt door aanraken vuile 

luier in contact met 

ontlasting/urine 

 

n.v.t. op BSO X       

 

Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

Kind komt door verontreinigde 

verschoontafel/aankleedkussen in 

contact met ontlasting/urine 

N.v.t. op BSO X       

Kind komt door onzorgvuldig  Na de toiletgang dienen begeleidsters hun handen te wassen met   X  X B2  
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gewassen handen van 

groepsleiding in contact met 

ontlasting/urine 

voldoende vloeibare zeep en stromend water. 

Kind komt via het afdrogen van 

handen aan een vuile handdoek 

of gebruik vuile kraan in contact 

met ziektekiemen 

Aan het einde van de dag worden alle handdoeken/theedoeken 

vervangen door nieuwe. 

 X  

 

 

 

 X A2 Actie 

Kind komt via speelgoed dat 

wordt meegenomen naar het 

toilet in contact met ziektekiemen 

Begeleidsters dienen erop toe te zien dat kinderen nimmer speelgoed 

meenemen naar het toilet. 

  X  X B2  

Kind komt door poetsen met 

zichtbaar vuile tandenborstel in 

contact met ziektekiemen 

Er zijn geen tandenborstels op de groep aanwezig. X  

 

 

     

Kind komt door gebruik 

andermans tandenborstel in 

contact met ziektekiemen of 

bloed 

 

 

Er zijn geen tandenborstels op de groep aanwezig. X  

 

 

 

     

Kind komt via onhygiënisch 

opgeborgen tandenborstel in 

contact met ziektekiemen of 

bloed 

 

 

 

 

Er zijn geen tandenborstels op de groep aanwezig. X  

 

     

Kind krijgt door het eten van Wanneer de kinderen eten, gebeurt dit van schone borden en eetgerei.   X  X B2  
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onhygiënisch bereid voedsel 

ziektekiemen binnen 

 

Alvorens de kinderen aan tafel gaan, worden de handen gewassen. De 

begeleidsters dienen voor het klaarmaken van voedsel altijd  hun handen 

met voldoende vloeibare zeep en stromend water te hebben gewassen. 

 

Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

Kind krijgt gifstoffen of 

ziektekiemen binnen door het 

eten van bedorven voeding 

Begeleidsters dienen alert te zijn op houdbaarheidsdatum van producten. 

Op de producten wordt geschreven wanneer ze geopend zijn. Verder 

dienen producten die gekoeld moeten zijn, in de koelkast bewaard te 

worden. Begeleidsters moeten erop toezien dat gekoelde producten niet 

langer dan een half uur buiten de koelkast staan. Voor het weekend 

worden alle geopende (gekoelde) producten welke niet zijn opgegeten 

weggegooid. 

  X X  B1 Actie 

Baby krijgt door ongekoeld 

meegebrachte borstvoeding 

ziektekiemen binnen 

n.v.t. op de BSO  X       

Baby krijgt ziektekiemen binnen 

door meegebrachte (thuis) 

bereide poedermelk 

n.v.t. op de BSO  X       

Baby krijgt ziektekiemen binnen 

via onhygiënisch bereide 

flesvoeding 

n.v.t. op de BSO  X        

Kind krijgt ziektekiemen binnen 

via onzorgvuldig gereinigde 

fles/speen 

n.v.t. op de BSO  X       

Kind krijgt door gebruik Bij het dekken van de tafel wordt er iedere keer voor ieder kind een   X  X B2  
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andermans drinkbeker, fles of 

bestek ziektekiemen binnen 

schoon glas klaargezet.   

 

Kind komt door aanraken afval in 

contact met ziektekiemen 

 

Kinderen wordt geleerd hoe ze iets op de ‘juiste’ manier in de prullenbak 

moeten gooien. Door bijvoorbeeld met je voet op het voetpedaal te 

trappen net niet met je handen 

  X  X B2  

Kind komt via vuile vaatdoek in 

contact met ziektekiemen 

De vaatdoeken liggen op een plek waar de kinderen niet bij kunnen. 

Tafels worden afgenomen met een schone doek en worden daarna in de 

wasmand gedaan 

  X  X B2  

Kind krijgt door gebruik vuile of 

andermans fopspeen 

ziektekiemen binnen 

 

 

 

 

n.v.t. op de BSO  

 

 X       

 

Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

Kind komt door gezamenlijk 

gebruik van het beddengoed in 

contact met ziektekiemen 

We hebben geen beddengoed op de BSO X   

 

    

Kind komt via vuil speelgoed in 

contact met ziektekiemen 

Speelgoed wordt wekelijks schoongemaakt. Zichtbaar bevuild speelgoed 

of speelgoed waarmee bijvoorbeeld een erg verkouden kind mee heeft 

gespeeld, wordt extra gereinigd. 

 X  

 

 X A2 Actie 

Kind komt via vuile 

verkleedkleren in contact met 

We hebben geen verkleedkleren op de BSO X       
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ziektekiemen 

Kind komt via onzorgvuldig of 

niet gewassen stoffen speelgoed/ 

knuffels in contact met 

ziektekiemen 

We hebben geen stoffen speelgoed of knuffels op de BSO, wel kussen en 

doeken 

 X  

 

 

 

 X A2 Actie 

Kind komt door zichtbaar vervuild 

zwemwater in contact met 

ziektekiemen 

 

 

n.v.t. bij de BSO  X  

 

 

 

     

Kind krijgt ziektekiemen binnen 

doordat waterspeelgoed aanzet 

tot het drinken van zwemwater 

Kinderen wordt geleerd niet te drinken van het zwemwater   X  X B2  

Kind komt door eten, 

drinken/snoepen in het 

zwembadje in contact met 

ziektekiemen 

n.v.t. bij de BSO X       

Kind komt via (uitwerpselen van) 

ongedierte in contact met 

ziektekiemen 

Na het buiten spelen dienen kinderen hun handen zorgvuldig te wassen 

met voldoende water en vloeibare zeep. 

 

  X 

 

 

X  B1 Actie 

Kind komt door bijten of krabben 

dier in contact met ziektekiemen 

 

Er zijn geen dieren aanwezig op het dagverblijf. Loslopende dieren op het 

terrein, bijv. een kat, wordt direct weggestuurd door de begeleidsters 

  X  X B2  

 

Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 
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BINNENMILIEU         

Kind verblijft in een ruimte die 

bedompt ruikt 

De gehele dag wordt de ruimte voldoende geventileerd door de deur 

open te zetten en waaiers te gebruiken.  

  

 

X  X B2  

Kind verblijft in een te koude 

ruimte 

Begeleidsters dienen alert te zijn op hoe warm of koud kinderen het 

hebben. Tocht moet worden voorkomen door geen deuren tegen elkaar 

open te zetten. 

Verwarming aanzetten.  

  X 

 

 X B2 Actie 

Kind verblijft in een te warme 

ruimte 

Begeleidsters dienen alert te zijn op hoe warm of koud kinderen het 

hebben. Tocht moet worden voorkomen door geen deuren tegen elkaar 

open te zetten. Ventilatie is essentieel. Bij warme zomerdagen 

eten/drinken we op het balkon en zijn we zoveel mogelijk buiten in de 

schaduw.  

  X 

 

 X B2 Actie 

Kind verblijft in een muf ruikende, 

vochtige ruimte 

De gehele dag wordt de ruimte voldoende geventileerd.   X  X B2  

Kind verblijft in een te droge 

ruimte  

De gehele dag wordt de ruimte voldoende geventileerd.    X  X B2  

Kind komt in aanraking met 

allergenen via stoffering van 

verblijfsruimtes 

Alle stoffering zoals kussensloopjes van de kussen  is opgenomen in een 

wasschema om de kans op aanraking met allergenen zo klein mogelijk te 

houden 

 X  

 

 

 X A2  

 

Kind verblijft in een ruimte met 

rook 

Binnen en buiten op het terrein van het kinderdagverblijf geldt een 

rookverbod. 

X  

 

 

 

    

Kind verblijft in een stoffige 

ruimte 

In het pand wordt dagelijks schoongemaakt en geveegd. De aanwezigheid 

van stof is daardoor tot een minimum beperkt. 1 keer per week gebeurt 

dit grondig. 

  X  X B2  

Kind wordt blootgesteld aan 

vluchtige stoffen door het 

gebruik van spuitbussen, lijm of 

terpentine 

Er wordt alleen gebruik gemaakt van knutselmaterialen, zoals lijm, dat 

geschikt is voor kinderen 

X  
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Kind wordt blootgesteld aan 

gassen uit (open) 

verbrandingstoestellen 

 X  

 

     

Kind verblijft in een ruimte met 

asbest 

 

 X       

 

Beschrijving  

Gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

Kind krijgt schadelijke stoffen 

binnen via ventilatievoorziening 

 X  

 

 

     

Kind wordt blootgesteld aan 

lawaai 

Op de BSO is natuurlijk geluid aanwezig. Begeleidsters dienen erop toe te 

zien dat er geen ‘lawaai’ is.  

  X  X B2  

Kind drink water uit loden leiding  X  

 

     

Kind verblijft in een ruimte met 

huisdieren die allergie kunnen 

oproepen 

Er zijn geen huisdieren aanwezig, de begeleidsters dienen erop toe te zien 

dat er geen bijen en/of wespen in de ruimte  zijn, om een mogelijke 

allergie daarvoor te voorkomen 

  

 

 

X X  B1  

Kind verblijft in een ruimte met 

planten die een allergie kunnen 

oproepen 

 

 

Allergie informatie en eventuele giftigheid van de planten worden voordat 

planten aangeschaft worden geraadpleegd. 

  X 

 

 

 X B2  

Kind verblijft in een vervuilde 

ruimte doordat schoonmaak 

Dagelijkse schoonmaak door begeleidsters en eenmaal per week grondige 

droge en natte reiniging door schoonmaakbedrijf. 

  X  X B2  
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ontoereikend is 

Kind verblijft in een ruimte tijdens 

schoonmaakwerkzaamheden 

Er wordt geveegd en gestofzuigd waar de kinderen bij aanwezig zijn. 

Echter dienen de begeleidsters erop toe te zien dat de kinderen de 

bevuilde stofzuigermond/bezem niet aanraken. Indien dit wel het geval is, 

worden de handen direct schoongemaakt. 

 

 

 X  X B2  

Kind komt in contact met 

allergenen via het beddengoed 

n.v.t op BSO X       

Kind komt in contact met 

allergenen of huisstofmijten via 

verkleedkleren 

We hebben geen verkleedkleren op de BSO. X       

Kind komt in contact met 

allergenen of huisstofmijten via 

knuffels. 

We hebben geen knuffels op de BSO, wel doeken.  X   

 

 

    

 

Beschrijving  

Gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 

BUITENMILIEU         

Kind wordt blootgesteld aan 

stuifmeel van gras, onkruid of 

bomen die een allergie kunnen 

oproepen 

Ouders van kinderen met een allergie en of gevoeligheid voor pollen 

maken dit bekend en maken individueel afspraken met de begeleiding 

hierover. b.v. over buitenspelen of medicijn gebruik. 

 

  X  X B2  

Kind komt via in zandbank 

aanwezige ontlasting (hond/kat) 

in contact met ziektekiemen 

We hebben geen zandbak op de BSO.  X       

Kind wordt gebeten door een 

teek 

Het gras in de tuin wordt kort gehouden. Een begeleidster dient te allen 

tijden alert te zijn op verdachte plekken bij een kind. Na uitstapjes naar 

  X X  B1 Actie 
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het park of bos, worden de kinderen extra gecontroleerd. 

Kind wordt gestoken door bij of 

wesp 

 

 

Mocht een kind gestoken worden, dan is er een insectenbeet set aanwezig 

om het gif uit te zuigen. Begeleidsters dienen na het steken het kind goed 

in de gaten te houden i.v.m. mogelijke allergische reacties. 

  X  X B2  

Kind krijgt zonnesteek Jonge kinderen zijn buiten niet enkel in de volle zon, maar ook in de 

schaduw. Verder worden de kinderen ingesmeerd met zonnebrand. Bij een 

erg warme dag wordt de buitenspeeltijd ingeperkt. 

  X X  B1 Actie 

Kind droogt uit Tijdens warme dagen mogen de kinderen de gehele dag door (water) 

drinken. De gehele dag is er aanbod van drinken. De begeleidsters dienen 

erop toe te zien dat een ieder voldoende vocht binnenkrijgt. 

  X X  B1 Actie 

Kind verbrandt door zon Voor het buitenspelen dienen alle kinderen ingesmeerd te worden. 

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

nemen. Op het heetst van de dag wordt er niet of korter buiten gespeeld. 

Op de velden zoeken we stukjes schaduw op of met water spelen/onder 

de sproeier.  

  X X  B1 Actie 

Kind raakt onderkoeld Wanneer de kinderen buiten spelen op koude dagen, dienen ze 

voldoende kleren aan te hebben zoals muts, sjaal en handschoenen. 

Ouders wordt gevraagd om dit mee te nemen. De speeltijd wordt 

eventueel ingekort.  

  

 

X X  B1 Actie 

Kind komt in contact met 

bestrijdingsmiddelen 

 X  

 

     

Kind wordt blootgesteld aan 

chemisch vervuilde grond 

 X  

 

     

 

Beschrijving  

gezondheidsrisico 

 

 

Afspraak 

 

U 

 

Kans 

Gr 

 

 

Kans 

Kl 

 

 

Letse

l Gr 

 

 

Letse

l Kl 

 

 

UC 

 

ACTIE 

NODIG? 
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A B 1 2 

Kind wordt blootgesteld aan 

verontreinigde buitenlucht 

 X  

 

     

MEDISCH HANDELEN         

Kind krijgt medicatie verkeerd 

toegediend 

Er is geen sprake van medicatie die we moeten toedienen. Indien dit wel 

zo is dienen ouders altijd  een medicatieformulier in te vullen. Hierop 

wordt door de ouder beschreven hoe vaak en in welke hoeveelheid dit 

dient te gebeuren. 

  X X  B1  

Kind krijgt bedorven medicament 

toegediend 

Op medicatie  die binnen het kinderdagverblijf aanwezig is, dient een 

houdbaarheidsdatum te staan. 

  X X  B1  

Kind krijgt paracetamol zonder 

diagnose 

Er is geen sprake van medicatie die we moeten toedienen. Op verzoek van 

ouders paracetamol bij diagnose  toe  te dienen, met medicatieformulier. 

Zonder diagnose  wordt geen paracetamol toegediend 

  

 

X X  B1  

Kind wordt niet of onjuist 

medisch behandeld door 

onvolledige of onjuiste medische 

dossiers  

Begeleidsters zullen geen medicatie toedienen wanneer hier geen 

medicatieformulier voor is getekend. Ouders dragen verantwoordelijkheid 

voor juist invullen van medicatieformulier 

  

 

X X  B1  

Kind wordt ondeskundig medisch 

behandeld door personeel 

Begeleidsters zullen geen medicatie toedienen wanneer hier geen 

medicatieformulier voor is getekend. Ouders dragen verantwoordelijkheid 

voor juist invullen van medicatieformulier 

  X X  B1  

Kind komt via koortsthermometer 

in contact met ziektekiemen 

Na gebruik wordt de koortsthermometer met alcohol zorgvuldig ontsmet 

en daarna opgeborgen.  

  X  X B2  

Kind komt in contact met 

ziektekiemen via zalf of crème 

Zalf en/of crème wordt altijd  met een tissue uit de pot gehaald en 

aangebracht. 

  X  X B2  
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Kind komt door onhygiënische 

wondverzorging in contact met 

andermans bloed of wondvocht  

Open wondjes worden afgeplakt met een pleister.   X  X B2  

 

 

 
 

 

 

11.3 Bijlage 3: 
Risico-inventaris veiligheid 

 

Algemene informatie 
Inleiding 

 

Voor iedere organisatie voor kinderopvang is het verplicht een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. 

 

De inventarisatie maakt inzichtelijk waar risicovolle situaties aanwezig zijn. In het plan van aanpak worden vervolgens deze situaties per onderwerp beschreven. 

Daarnaast wordt ook aangegeven binnen welke tijdsperiode de situatie aangepakt moet worden, wat de oplossing is en wie verantwoordelijk is voor deze actie.

  

 

Elke situatie heeft een andere urgentie. De urgentie geeft aan hoe snel een maatregel moet worden uitgevoerd om een risico te verminderen of uit te sluiten. Er 

worden drie typen van urgentie onderscheiden: 
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Urgent (A1, B1):  Alle ongevallen die ernstig kunnen aflopen, zelfs als de kans relatief  

    klein is dat ze zullen gebeuren. 

Noodzakelijk (A2):  Ongevallen die meestal beperkte gevolgen zullen hebben, maar die  

    wel gemakkelijk kunnen gebeuren.  

Wenselijk (B2):  Ongevallen die een vrij onschuldige afloop zullen hebben en die  

    bovendien zeer incidenteel zullen gebeuren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud 

- Entree 

- BSO leefruimte 

- BSO Gang/Kleedkamer 

- BSO Bestuurshok/Personeelsruimte 

- BSO Keuken/Bar 

- Sanitair kinderen/volwassen 

- BSO Buitenruimte 

- Omgeving/Looproute 
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RIE VEILIGHEID  

BSOsport Amersfoort Nimmerdor – Leusderweg 310 
 

Datum inventarisatie: 04-01-2020 U  = uitgesloten   

UC  = urgentiecode 

Uitgevoerd door: Bart Stoof  KL  = kans is klein dat het zal gebeuren 

 GR = kans is groot dat het zal gebeuren  

  

 
 
 
 
Entree 
       

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind rent ongezien naar buiten Door de continue nabijheid van de begeleidster is het onwaarschijnlijk, 

maar het kan gebeuren. Begeleidsters dienen erop toe te zien dat de 

deuren ten alle tijden gesloten zijn, zodat de kans op weglopen 

aanzienlijk klein is.  

  X X  B1 Actie 

VLOER         

Kind struikelt over een 

oneffenheid 

Er blijft een kans aanwezig dat kinderen kunnen struikelen.  Kinderen 

wordt geleerd niet te rennen, maar te wandelen/lopen in de leefruimten.  

 

 

 X  X B2  

Kind glijdt uit over natte vloer Bij nat weer worden er extra voorzorgsmaatregelen genomen, natte   X  X B2  



  

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO Sport Nimmerdor Pagina 45 

 

vloeren worden droog gedweild.  

Kind glijdt uit 

 

 

Niet rennen is de afspraak.   

 

 X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

MUUR         

Kind bezeert zich aan een 

oneffenheid 

Er blijft een kans aanwezig dat kinderen zich bezeren aan oneffenheden 

aan de muur. Door kinderen te leren niet te rennen, maar te 

wandelen/lopen in de leefruimten, is dit risico klein. 

 

  X  X B2  

GARDEROBE         

Kind botst tegen kapstok haak 

 

De kapstokhaken hangen aan de zijkant van de hal. De kans is klein dat 

een kind tegen de kapstok aanbotst.  

 

 

 X  X B2  

DEUR         

Kind krijgt vingers tussen de deur De kans dat ze een vinger tussen de deur krijgen is aanwezig. Kinderen 

wordt geleerd voorzichtig de  deuren open en dicht te doen. Vaak staan 

de deuren ook open doormiddel van een deurstopper.   

  

 

X  X B2  

Kind valt door glas in de deur 

 

 

Leidsters en ouders dienen er op toe te zien dat kinderen voorzichtig 

omgaan met de deuren en niet rennen en duwen bij de entree. Alle 

begeleidsters dienen zich bewust te zijn van het gevaar. 

  X X  B1 Actie 

RAAM         

Kind valt door ruit Kinderen dienen altijd rustig met elkaar om te gaan. De ramen hangen 

dermate hoog dat ze er niet door heen kunnen vallen. Alleen de deuren 

van glas kunnen de kinderen wel bij.  

  X X  B1 Actie 
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Kind valt door open raam Geen laag open raam bij de entree X       

Kind raakt verstrikt in de koordjes 

van de raamdecoratie 

Geen raamdecoratie aanwezig X       

VERWARMING         

Kind verbrandt zich aan hete 

radiator/buizen 

Geen radiator aanwezig bij de entree.  X       

Kind botst of valt tegen radiator Geen radiator aanwezig bij de entree. X       

Kind komt met hand klem te 

zitten tussen radiator 

 

 

 

 

Geen radiator aanwezig bij de entree.   

X 

      

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

VERLICHTING         

Kind struikelt door onvoldoende 

licht 

Er is voldoende licht. Kapotte lampen worden zo snel mogelijk gemaakt   X  X B2  

Lamp wordt stukgegooid en glas 

valt naar beneden 

Er hangen 2 spotjes, begeleidsters dienen er op toe te zien dat er geen 

voorwerpen in de entree zijn waarmee kinderen omhoog kunnen gooien 

en zien er op toe dat de kinderen niet met voorwerpen omhoog gooien. 

 

 

 

 X  X B2  

ELEKTRA         

Kind komt in contact met 

elektriciteit 

In de entree is 1 stopcontact, deze is niet kindvriendelijke gemaakt. Wel 

is hij met de aardlekschakelaar verbonden.   

  X X  B1 Actie 
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GIFTIGE STOFFEN         

Kind eet van schoonmaakmiddel Bij de entree staan geen schoonmaakspullen, deze staan in een aparte 

afgesloten ruimte. Schoonmaakwerkzaamheden worden zoveel mogelijk 

gedaan als er geen kinderen aanwezig zijn. Wanneer er toch 

schoongemaakt moet worden in het bijzijn van de kinderen, zorgen de 

begeleidster ervoor dat schoonmaakmiddelen direct na gebruik 

opgeruimd worden. 

  X  X B2  

Kind eet van giftige plant Bij aanschaf van planten wordt altijd geïnformeerd of ze niet giftig zijn.    X  X B2  

Kind eet sigaretten of medicijnen 

uit tas van een ouder of leiding 

Begeleidsters dienen hun tas op te bergen en de daarvoor bestemde 

opbergruimte. Ouders worden er op gewezen geen tassen onbewaakt te 

laten staan 

  X  X B2  

Kind eet muizengif op Niet aanwezig X       

 

VERBRANDING         

Kind heeft toegang tot lucifers of 

aanstekers 

In de entree zijn geen lucifers/aanstekers. X       

Kind brandt zich aan heet water In de entree is geen heet water X       

Thee van de ouder/groepsleiding 

komt over een kind heen  

 

Er wordt geen thee gedronken in de entree 

 

X       

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

SPEELGOED         

Kind of begeleidster struikelt over 

speelgoed 

De kans dat er speelgoed aanwezig is in de entree is klein, kinderen 

komen hier alleen kort bij het naar binnen en buiten gaan 

  X  X B2  
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Kind verwondt zich aan scherp 

speelgoed  

De kans dat er speelgoed aanwezig is in de entree is klein, kinderen 

komen hier alleen kort bij het naar binnen en buiten gaan. Bovendien 

wordt al het speelgoed regelmatig gecheckt op gebreken en scherpe 

randen.  

  X  X B2  

OVERIG         

Kind stopt kleine voorwerpen 

(kraaltjes/steentjes e.d.) in de 

mond 

Ouders worden er op gewezen geen tassen onbewaakt te laten staan. 

Verder zijn er bij de entree geen kleine voorwerpen. 

  

 

X  X B2  

Kind krijgt splinter in de handen Er is hout aanwezig in de entree, dit wordt gecheckt door de begeleiders 

of er geen scherpe randen/splinters in zitten. Kinderen kunnen ook 

dingen van thuis, school of buiten meenemen. Begeleidsters dienen daar 

alert op te zijn. 

  X  X B2  

Kast valt om en komt op kind 

terecht 

Er is geen kast in de entree aanwezig die kan vallen X       

Decorstuk valt op kind Er hangt een prikbord op in het entree, hierin zit geen glas verwerkt.    X  X B2  

Kind struikelt over kinderwagen De kinderen van de BSO zitten niet in kinderwagens. Bij ophalen en 

brengen is beperkte ruimte voor de kinderwagens in de gang of buiten 

aan weerszijden van de entree. Ouders dienen de kinderwagens zoveel 

mogelijk mee naar huis te nemen om de ruimte bij BSOsport en daarmee 

de paden zo min mogelijk te verhinderen.  

  X  X B2  

Kinderen botsen tegen elkaar Er wordt de kinderen geleerd niet te rennen en duwen in de entree   X  X B2  

Kind wordt door een huisdier 

gebeten 

Er zijn hier geen huisdieren X       

Kind stikt in stukje eten  In de entree wordt niet gegeten. Begeleidsters zien er op toe dat 

kinderen niet ongezien eten meenemen naar de entree 

  X  X B2  
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BSO leefruimte 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind struikelt over oneffenheid Er blijft een kans aanwezig dat kinderen kunnen struikelen. Over 

bijvoorbeeld een matje of een kleed. Dit risico wordt verkleind door de 

kinderen te leren niet te rennen, maar te wandelen/lopen in de 

leefruimten. 

  

 

X  X B2 

 

 

Kind glijdt uit over een gladde 

vloer 

Na het eten wordt de vloer waar de kinderen hebben gegeten goed 

geveegd. Dweilen gebeurt inde ochtend door de schoonmaker wanneer 

de kinderen er niet zijn. Bij ongelukjes met bijvoorbeeld drinken wordt 

de vloer direct droog gemaakt. Daarnaast wordt er de kinderen geleerd 

dat ze niet mogen rennen in de leefruimte 

  X  X B2  

Kind valt van de trap  Er is geen trap aanwezig bij Bso sport X       

Kind valt van het podium 

 

 

Deze is niet aanwezig bij BSOsport X       

Kind struikelt over snoer van de 

tv. 

De Tv’s hangen hoog waardoor er geen snoeren over de vloer lopen. 

Hierdoor kan een kind daar niet over vallen.  

  

X       

MUUR         

Kind bezeert zich aan 

oneffenheden 

 Door kinderen te leren te lopen en niet te rennen in de leefruimte, 

wordt het risico dat kinderen zich hieraan bezeren verkleind.  

 

  X  X B2  

DEUR         

Kind krijgt vingers tussen de deur De BSO ruimte  heeft een aantal deuren. De kans dat ze een vinger   X  X B2  
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tussen de deur krijgen is aanwezig. Kinderen, begeleidsters en ouders 

wordt geleerd deuren voorzichtig te openen en te sluiten.  

 

Kind botst tegen deur omdat 

iemand anders de deur opendoet 

 

 

 

Leidsters moeten bedachtzaam de deuren naar de leefruimtes openen, 

omdat zich achter de deur een kind kan bevinden.  Daarnaast leren ze de 

kinderen deuren voorzichtig open en dicht te doen. Daarbij staan de 

deuren vaak open door middel van deurstoppers.  

 

 

 

 

 

  

 

 

X  X B2 

 

 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind valt door glas in de deur 

 

 

De deuren die open gaan naar buiten zijn van  glas. Leidsters dienen er 

op toe te zien dat kinderen niet duwen en rennen in de BSO-ruimte. 

Het glas in de deuren is veiligheidsglas. 

 

  X X  B1 - 

RAAM         

Kind valt door ruit Er zijn ramen aanwezig die van glas zijn. Deze ramen hangen allemaal 

boven een stuk muur, waardoor de kans om er doorheen te vallen klein 

is.  Kinderen mogen binnen niet duwen en rennen en op stoelen of tafels 

staan, waardoor het gevaar om te vallen beperkt wordt. Het glas is 

veiligheidsglas. 

  

  X X  B1 Actie 

Kind valt door open raam De ramen kunnen wel open maar zitten vaak op slot of kunnen een klein   X X  B1 -  
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stuk open. Waardoor de kans klein is dat eer een kind doorheen valt.  

 

Kind raakt verstrikt in koordjes 

van raamdecoratie 

Geen raamdecoratie  met koordjes aanwezig X       

VERWARMING         

Kind verbrandt zich aan een hete 

radiator/buizen 

Deze kans is aanwezig doordat de radiator/buizen niet afgeschermd zijn. 

Het risico wordt verkleind door kinderen te leren niet aan de verwarming 

te zitten en ze leren niet te rennen/duwen in de leefruimte waardoor de 

kans dat een kind per ongeluk tegen de verwarming aankomt wordt 

verkleind. 

Ook zal de leidsters erop toezien dat de radiator niet te warm staat, 

zodat kinderen zich er ook niet aan kunnen verbranden. 

 X   X A2 Actie 

Kind botst of valt tegen radiator 

 

 

Door de kinderen te leren niet te rennen/duwen in de leefruimte wordt 

de kans dat een kind per ongeluk tegen de radiator aankomt verkleind 

 

 X   X A2 Actie 

Kind komt met hand klem te 

zitten tussen de radiator  

De radiatoren op de BSO zijn één geheel, waardoor de kans heel klein is 

dat er handen klem tussen de radiator komen te zitten 

  X  X B2  

Kind struikelt door onvoldoende 

licht 

Er is voldoende licht aanwezig. Begeleidsters zorgen altijd voor 

voldoende licht en melden het meteen als er een lamp kapot is. Deze zal 

dan zo snel mogelijk worden gemaakt.  

  X  X B2  

Lamp wordt stukgegooid en glas 

valt naar beneden 

 

Het kan gebeuren dat een hanglamp kapot gaat en het glas daarvan 

naar beneden valt. De kans is klein, aangezien de verlichting vrij hoog 

hangt. Kinderen mogen niet met voorwerpen omhoog gooien. 

  X  X B2 

 

 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 
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ELEKTRA         

Kind komt in contact met 

elektriciteit 

Kinderen wordt geleerd niet aan de stopcontacten te  zitten. 

Begeleiders moeten toezien dat dit niet gebeurd. Alle lagen 

stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeschermers. Verder zijn alle 

stopcontacten aangesloten op de aardlekschakelaar.  

  X  X B2  

Kind trekt aan elektriciteitssnoer 

en krijgt apparaat op zich 

Er zijn geen elektriciteitssnoeren aanwezig waar de kinderen bij kunnen 

in de Bso leefruimte.  

X       

GIFTIGE STOFFEN         

Kind eet van schoonmaakmiddel Alle schoonmaakmiddelen staan  in de schoonmaakkast in de keuken. 

Kinderen mogen hier niet komen, zonder begeleiding. 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.  

  X X  B1  

Kind eet van giftige plant  Bij aanschaf van planten wordt altijd geïnformeerd of ze niet giftig zijn. 

 

  X  X B2  

Kind eet sigaretten of medicijnen 

uit tas van een ouder of leiding 

Leidsters dienen hun tas op te bergen en de daarvoor bestemde 

opbergruimte. Ouders wordt gevraagd de tas bij zich te houden.  

  X  X B2  

Kind stoot zich tegen meubilair Door een kind te leren rustig door de leefruimtes te lopen, wordt de 

kans dat een kind zich zal bezeren aan meubilair zo klein mogelijk 

gehouden.   

  

 

X  X B2  

Kind krijgt splinter in handen 

 

 

Aangezien wij voornamelijk houten materiaal in het kinderdagverblijf 

hebben, wordt het materiaal regelmatig gecontroleerd op 

scherpe/kapotte randen e.d. 

  

 

X  X B2  

Kast valt om en kind komt onder 

kast terecht 

 

 

 

Kinderen weten dat ze binnen niet mogen rennen en zijn zich bewust 

van wat er in de ruimte staat. In de ruimte staan voornamelijk lage 

kasten. Er staat 1 hoge kast, kinderen wordt geleerd voorzichtig de 

deuren te openen en sluiten en zicht rustig te gedragen in de buurt van 

de kast. Deze kast staat in een rustige hoek van de ruimte 

  X X  B1  
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SPEELGOED         

Kind zit met voet tussen wiel 

kinderfiets 

Er is geen kinderfiets aanwezig. X  

 

     

Kind wordt door een fietsend kind 

omver gereden 

 

 

 

 

Er zijn geen fietsen aanwezig. Op het terrein kunnen andere fietsers 

komen, maar dit is alleen bij het fietsenrek. Hier fietsen de fietsers 

langzaam om pakken hun fiets om te gaan fietsen.  

 

 

 

 

X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind stopt kraaltjes of ander klein 

speelgoed in de mond 

In de leefruimtes is speelgoed afgestemd op de betreffende leeftijd. 

Voor de BSO betekent dit dat er kleinere voorwerpen aanwezig zijn.  De 

kinderen wordt geleerd nooit voorwerpen in de mond te doen 

  X  X 

 

B2  

Kind verwondt zich aan scherp 

speelgoed of splinters aan 

speelgoed 

We hebben zowel plastic als houten speelgoed. Dit wordt regelmatig 

gecontroleerd op scherpe/kapotte randen e.d.  

   X  X B2  

Kind of leidster struikelt over 

speelgoed 

Van jongs af aan willen wij de kinderen laten wennen aan een ordelijke 

en opgeruimde omgeving. Nadat een kind met iets heeft gespeeld en 

iets nieuws wil pakken, ruimt hij of zij eerst op. Daarbij werken kinderen 

met hun materiaal op een kleedje op de grond of aan een tafel. Op deze 

manier wordt de speel-/werkruimte afgebakend en wordt 

overzichtelijkheid en ordelijkheid verschaft. 

  X  X B2  

Kind krijgt poppenhuis op zich Geen poppenhuis aanwezig X       

Kind krijgt winkelhuisje op zich Geen winkelhuisje aanwezig  X       
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Kind krijgt schildersezel op zich  Geen schildersezel aanwezig  X       

VERBRANDING         

Kind heeft toegang tot 

lucifers/aansteker 

Niet aanwezig  

X 

      

Kind brandt zich aan heet water Er is geen heet water aanwezig in de leefruimte van de BSO X       

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. Daarnaast drinken de begeleiders 

zelden thee als er kinderen op de Bso zijn.  

 

 

 

 

 

X 

 

X 

 

 

 

 B1  

OVERIG         

Kinderen botsen tegen elkaar 

 

 

Leidsters moeten erop toezien dat kinderen lopen i.p.v. rennen door het 

verblijf om zo botsingen proberen te voorkomen. 

 

 

 

 

  

 

X  X B2 Actie 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind botst tegen object Kinderen mogen niet rennen in de ruimte waardoor de kans dat ze 

botsen tegen objecten zeer klein is. 

  

 

X  X B2  

Kind wordt door huisdier gebeten Er zijn geen huisdieren aanwezig X       

Kind stikt in stukje eten De kinderen eten nooit zonder toezicht van een leidster. Kinderen is   X X  B1 Actie 
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geleerd om zelf brood te smeren en waar mogelijk eten ze met mes en 

vork. Kinderen wordt geleerd niet te grote happen te nemen en goed te 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSO  Gang/ Kleedkamer 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 

A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 

1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE 

NODIG? 

VLOER         

Kind struikelt over een 

oneffenheid 

Een kind kan vallen over losliggende tegels, jassen, tassen of schoenen. 

De begeleidsters dienen er op toe te zien dat de kinderen hun schoenen, 

jassen etc. netjes ophangen of wegzetten onder de banken in de 

kleedkamer. En wanneer ze omgekleed zijn deze mee te nemen in de 

tassen.  

 X   X A2 Actie 

Kind glijdt uit over natte vloer Bij mogelijk natte vloer in de kleedkamer op de vloer bij slecht weer is 

het voor de begeleidster raadzaam de vloer droog te maken wanneer 

deze erg nat is. 

 

 

 X  X B2  

Kind glijdt uit Kinderen mogen binnen niet rennen    X  X B2  
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MUUR         

Kind bezeert zich aan een 

oneffenheid 

Er zitten kapstokhaken aan de muur en er zijn banken in de kleedkamer. 

Kinderen leren niet te rennen en duwen in de gang. Daarnaast mogen ze 

niet op de banken staan. Er is altijd een Begeleider aanwezig bij het 

omkleden in beide kleedkamers 1. De begeleidster zien er op toe dat het 

niet te druk is in de gang.  

 

 

 

 

 X  X B2  

GARDEROBE         

Kind botst tegen kapstok haak 

 

Er zitten kapstokhaken aan de muur maar deze hangen hoog. Kinderen 

leren niet te rennen en duwen in de kleedkamer.  

 

 

 X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

 

 

 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE NODIG? 

DEUR         

Kind krijgt vingers tussen de deur Vanuit de hal lopen de kinderen naar de kleedkamer.  Deze deuren staan 

veelal open en dient door de begeleidster in de gaten te worden 

gehouden.  

  X  X B2  

RAAM         

Kind valt door ruit Er  zijn geen lage ramen aanwezig in de hal. Kinderen mogen in de 

kleedkamer en hal niet rennen. 

  X  X B2  

Kind valt door open raam 

 

Er zijn geen open ramen aanwezig in de hal/kleedkamer.    X  X B2  

Kind raakt verstrikt in de koordjes 

van de raamdecoratie 

Geen raamdecoratie met koordjes aanwezig X       

VERWARMING         

Kind verbrandt zich aan een hete Deze kans is aanwezig doordat de radiator/buizen niet afgeschermd zijn.  X   X A2 Actie 
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radiator/buizen Het risico wordt verkleind door kinderen te leren niet aan de verwarming 

te zitten en ze leren niet te rennen/duwen in de leefruimte waardoor de 

kans dat een kind per ongeluk tegen de verwarming aankomt wordt 

verkleind. 

Ook zal de leidsters erop toezien dat de radiator niet te warm staat, 

zodat kinderen zich er ook niet aan kunnen verbranden. 

Kind botst of valt tegen radiator 

 

 

Door de kinderen te leren niet te rennen/duwen in de gang/kleedkamers 

wordt de kans dat een kind per ongeluk tegen de radiator aankomt 

verkleind 

 

 X   X A2 Actie 

Kind komt met hand klem te 

zitten tussen de radiator  

De radiatoren op de BSO zijn één geheel, waardoor de kans heel klein is 

dat er handen klem tussen de radiator komen te zitten 

  X  X B2  

VERLICHTING         

Kind struikelt door onvoldoende 

licht 

Het gehele pand is voorzien van voldoende licht. Kapotte lampen 

worden meteen vervangen. 

  X  X B2  

Lamp wordt stukgegooid en glas 

valt naar beneden 

Kans is aanwezig. Het gaat echter om lampen met zeer dik en stevig glas, 

wat niet zomaar kan breken. De kinderen wordt geleerd niet met 

voorwerpen (naar boven) te gooien. Daarbij zijn ze alleen om, om te 

kleden in de gang en kleedkamers.  

  X X  B1 Actie 

ELEKTRA         

Kind komt in contact met 

elektriciteit 

Kinderen wordt geleerd niet aan de stopcontacten te  zitten. 

Begeleiders moeten toezien dat dit niet gebeurd. Alle lagen 

stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeschermers. Verder zijn alle 

stopcontacten aangesloten op de aardlekschakelaar.  

  X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

UC ACTIE NODIG? 
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2 

GIFTIGE STOFFEN         

Kind drinkt van 

schoonmaakmiddel 

Schoonmaakmiddel wordt bewaard in een afgesloten ruimte in de 

keuken. Schoonmaakwerkzaamheden worden zoveel mogelijk gedaan 

als er geen kinderen aanwezig zijn. Wanneer er toch schoongemaakt 

moet worden in het bijzijn van de kinderen, zorgen de begeleidster 

ervoor dat schoonmaakmiddelen direct na gebruik opgeruimd worden. 

  X X  B1  

Kind eet van giftige plant Voordat er planten worden aangeschaft wordt er gekeken of deze giftig 

zijn. 

  X  X B2  

Kind eet sigaretten of medicijnen 

uit tas van een ouder of 

begeleidster 

Begeleidster ruimen hun tas op. Ouders vragen we altijd om hun tas met 

zich mee te nemen als ze dit al niet doen.  

  X  X B2  

Kind eet muizengif op Niet aanwezig X       

OVERIG         

Kind stopt kleine voorwerpen 

(kraaltjes/steentjes e.d.) in de 

mond 

Geen kleine voorwerpen aanwezig in de gang en kleedkamers.    X  X B2  

Kind rent ongezien naar buiten Voordat een kind naar buiten kan, moet het eerst vanuit de kleedkamer 

door de hal naar buiten. In de entree en de kleedkamer zijn kinderen 

nooit zonder toezicht aanwezig. Begeleiders dienen regelmatig te tellen 

of alle kinderen er zijn als we naar buiten/binnen gaan bijv.  

  X X  B1  

 

BSO Bestuurshok / Personeelsruimte  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

UC ACTIE NODIG? 
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B  

2 

VLOER         

Kind struikelt over een 

oneffenheid 

Er blijft een kans aanwezig dat kinderen kunnen struikelen.  Kinderen 

wordt geleerd niet te rennen, maar te wandelen/lopen in de leefruimten. 

 X   X A2 Actie 

Kind glijdt uit over natte vloer In deze ruimte ligt vloerbedekking.   

X 

      

Kind glijdt uit Kinderen mogen binnen niet rennen    X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE NODIG? 

DEUR         

Kind krijgt vingers tussen de deur Vanuit de leefruimte lopen de kinderen naar de bestuurskamer.  Deze 

deuren staan veelal open en dient door de begeleidster in de gaten te 

worden gehouden.  

  X  X B2  

RAAM         

Kind valt door ruit Er  zijn geen lage ramen aanwezig in de bestuursruimte.   X  X B2  

Kind valt door open raam 

 

Er zijn geen open ramen aanwezig in de bestuursruimte.    X  X B2  

Kind raakt verstrikt in de koordjes 

van de raamdecoratie 

Geen raamdecoratie met koordjes aanwezig X       

VERWARMING         

Kind verbrandt zich aan een hete 

radiator/buizen 

Deze kans is aanwezig doordat de radiator/buizen niet afgeschermd zijn. 

Het risico wordt verkleind door kinderen te leren niet aan de verwarming 

te zitten en ze leren niet te rennen/duwen in de bestuursruimte 

waardoor de kans dat een kind per ongeluk tegen de verwarming 

 X   X A2 Actie 
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aankomt wordt verkleind. 

Ook zal de leidsters erop toezien dat de radiator niet te warm staat, 

zodat kinderen zich er ook niet aan kunnen verbranden. 

Kind botst of valt tegen radiator 

 

 

Door de kinderen te leren niet te rennen/duwen in de bestuurskamer 

wordt de kans dat een kind per ongeluk tegen de radiator aankomt 

verkleind 

 

 X   X A2 Actie 

Kind komt met hand klem te 

zitten tussen de radiator  

De radiatoren op de BSO zijn één geheel, waardoor de kans heel klein is 

dat er handen klem tussen de radiator komen te zitten 

  X  X B2  

VERLICHTING         

Kind struikelt door onvoldoende 

licht 

Het gehele pand is voorzien van voldoende licht. Kapotte lampen 

worden meteen vervangen. 

  X  X B2  

Lamp wordt stukgegooid en glas 

valt naar beneden 

Kans is aanwezig. Het gaat echter om lampen met spotjes, die dus niet 

makkelijk breken. En 2 lampenkappen waarbij het glas is beschermt en 

boven een tafel hangen waardoor er moeizaam iets tegenaan kan 

worden gegooid. Kinderen wordt geleerd niet met voorwerpen (naar 

boven) te gooien. Daarbij zijn ze alleen om, om te kleden in de gang en 

kleedkamers.  

  X  X B2  

ELEKTRA         

Kind komt in contact met 

elektriciteit 

Kinderen wordt geleerd niet aan de stopcontacten te  zitten. 

Begeleiders moeten toezien dat dit niet gebeurd. Alle lagen 

stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeschermers. Verder zijn alle 

stopcontacten aangesloten op de aardlekschakelaar.  

  X  X B2  

Kind valt over snoer De snoeren van de elektrische apparaten liggen alleemaal onder het 

bureau, hierdoor is de kans klein dat er een kind over valt.  

  X  X B2  

Overige         

Kind valt tegen de koelkast De kinderen wordt geleerd niet te rennen en duwen in de 

bestuurskamer. Verder komen hier alleen de kinderen om te eten en dus 

  X  X B2  
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met begeleiding. Anders mogen ze niet in deze ruimte komen.  

Kast valt om en kind komt onder 

kast terecht 

 

 

 

Kinderen weten dat ze binnen niet mogen rennen en zijn zich bewust 

van wat er in de ruimte staat. Er staat 4 hoge kasten, kinderen wordt 

geleerd voorzichtig de deuren te openen en sluiten en zicht rustig te 

gedragen in de buurt van de kast. Deze kast staat in een rustige hoek 

van de ruimte. Daarnaast zijn de kinderen hier nooit alleen zonder 

begeleiding.  

  X X  B1  
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BSO Keuken/Bar 

Kinderen komen hier in principe nooit. Het komt wel eens voor, maar dan alleen onder toezicht van begeleiders. Het is dan als ze gaan helpen met afwassen.  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

VERBRANDING         

Kind verbrandt zich aan de 

kookplaat 

Kinderen zijn nooit zonder toezicht in de keuken. Ze mogen hier in 

principe niet komen. Met de kinderen wordt regelmatig de gevaren 

besproken en zij krijgen instructies hier voorzichtig mee om te gaan. De 

kookplaat wordt alleen onder begeleiding van de begeleidster gebruikt. 

Meestal staat de kookplaat uit als er kinderen aanwezig zijn.  

  X  X B2  

Kind trekt een pan van het fornuis Kinderen zijn nooit zonder toezicht in de keuken. Ze mogen hier in 

principe niet komen. Met de kinderen wordt regelmatig de gevaren 

besproken en zij krijgen instructies hier voorzichtig mee om te gaan. De 

kookplaat wordt alleen onder begeleiding van de begeleidster gebruikt. 

De kinderen hebben geleerd zich rustig te gedragen in de keuken en 

voorzichtig te zijn met pannen op het fornuis. Er wordt zelden wat 

gekookt als de kinderen op de Bso aanwezig zijn.  

  X  X B2  

Kind brandt zich aan de 

frituurpan 

 

 

 

Kinderen zijn nooit zonder toezicht in de keuken. Ze mogen hier in 

principe niet komen. Met de kinderen wordt regelmatig de gevaren 

besproken. De frituurpannen zijn ingebouwd en staat op 

aanrechthoogte. Kinderen zijn er niet of nauwelijks als de frituurpannen 

aanstaan.  

  X X  B1 - 

Kind loopt brandwonden op door 

de waterkoker over zich heen te 

trekken 

Kinderen zijn nooit zonder toezicht in de keuken. Ze mogen hier in 

principe niet komen. Met de kinderen wordt regelmatig de gevaren 

besproken.  

  X X  B1 -  
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Kind heeft toegang tot 

lucifers/aansteker 

Niet aanwezig X      - 

Kind brandt zich aan heet water 

 

 

 

 

Kinderen zijn nooit zonder toezicht in de keuken. Ze mogen hier in 

principe niet komen. Met de kinderen wordt regelmatig de gevaren 

besproken. Het aanrecht is hoog, waardoor de kleine kinderen niet 

zelfstandig aan de kraan kunnen zitten. Als de kinderen helpen met 

afwassen is er altijd een begeleider aanwezig. Hij/zij zorgt ervoor dat het 

water niet te warm is. 

  X X  B1 -  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind krijgt hete thee over zich 

heen 

 

 

 

 

 

Leidsters dienen altijd 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. 

  X X  B1  

OVERIG         

Kind snijdt zich aan een mes Kinderen komen niet in aanraking met een mes, er zijn geen 

kookactiviteiten o.i.d. Alleen begeleiders gebruiken deze en leggen de 

messen terug waar kinderen niet bij kunnen, ook als deze even niet in 

gebruik zijn. De kinderen mogen niet in de keuken komen, alleen onder 

toezicht.  

  X  X B2  

Kind drinkt schoonmaakmiddel In de keuken staan alle schoonmaakdoekjes en middelen. Het is de taak 

van de leidster om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk daar 

 

 

 

 

X X  B1  



  

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO Sport Nimmerdor Pagina 64 

 

wordt opgeborgen. Andere middelen staan niet op de groep of daar 

waar kinderen bij kunnen.  

 

Kind glijdt uit over gladde vloer 

 

Het dweilen van de vloer wordt gedaan wanneer de kinderen niet 

aanwezig zijn. Valt er drinken op de vloer, dan wordt dit meteen 

opgedweild en drooggemaakt.  

  X  X B2  

Kind opent de vuilnisemmer De kans is groot dat het kind de vuilnisemmer opent. Gezien wij de 

zelfstandigheid van kinderen bevorderen, mogen zij zelf ook dingen 

weggooien. De leidster is in de buurt om er zorg voor de dragen dat de 

kinderen geen spullen/etenswaren o.i.d. uit de vuilnisemmer halen en 

opeten of over hun hoofd kunnen trekken. 

 

 

 X  X B2  

Kind trekt plastic zak over het 

hoofd 

Plasticzakken en vuilniszakken worden goed opgeborgen. Kinderen 

mogen niet alleen in de keuken komen. 

  X  X B2  

MUUR         

Kind bezeert zich aan 

oneffenheden 

 

Kinderen wordt geleerd zich in de keuken rustig te gedragen, zij komen 

hier nooit zonder toezicht. Maar in principe zijn ze er nooit en mogen ze 

hier niet komen (tenzij er begeleiding aanwezig is).  

 

  X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

DEUR         

Kind krijgt vingers tussen de deur Deze kans is aanwezig. Kinderen leren voorzichtig te zijn met het openen 

en sluiten van deuren. 

  X  X B2  

Kind botst tegen deur omdat 

iemand anders de deur opendoet 

Deze kans is aanwezig. Kinderen leren voorzichtig te zijn met het openen 

en sluiten van deuren. 

  X  X B2  

Kind valt door glas in de deur Er zit geen glas in de deur X       
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RAAM         

Kind valt door ruit Er zijn geen ramen aanwezig bij de keuken. Kinderen komen niet zonder 

toezicht in de keuken. 

X       

Kind valt door open raam Er zijn geen ramen aanwezig bij de keuken. Kinderen komen niet zonder 

toezicht in de keuken. 

X       

Kind raakt verstrikt in koordjes 

van raamdecoratie 

Geen raamdecoratie aanwezig X       

VERWARMING         

Kind  verbrandt zich aan een hete 

radiator/buizen 

Er is een verwarming aanwezig, Deze staat in een rustige hoek in de 

keuken. De begeleidsters leren de kinderen zich rustig te gedragen en 

maken de kinderen bewust van de gevaren.  

  X  X B2  

Kind botst of valt tegen radiator 

 

 

 

 

De aanwezige verwarming staat in een rustige hoek in de keuken. In de 

keuken mag niet worden gerend. De begeleidsters leren de kinderen zich 

rustig te gedragen en maken de kinderen bewust van de gevaren.  

  X  X B2  

Kind komt met hand klem te 

zitten tussen de radiator  

De radiatoren op de Bso zijn 1 geheel.    X  X B2  

Kind struikelt door onvoldoende 

licht 

Voldoende licht, kapotte lampen worden meteen vervangen   X  X B2  

Lamp wordt stukgegooid en glas 

valt naar beneden 

Kans is aanwezig. Het gaat echter om kleine lampen, waardoor de kans 

op ernstig letsel klein is. 

 

 

  X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

 

Kans 

Kl 

 

 

Letse

l Gr 

 

 

Letse

l Kl 

 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 
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A B 1 2 

ELEKTRA         

Kind komt in contact met 

elektriciteit 

Kinderen wordt geleerd niet aan de stopcontacten te  zitten. 

Begeleiders moeten toezien dat dit niet gebeurd. Alle lagen 

stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeschermers. Verder zijn alle 

stopcontacten aangesloten op de aardlekschakelaar. 

  X X  B1  

Kind trekt aan elektriciteitssnoer 

en krijgt apparaat op zich 

In de keuken zijn elektrische apparaten aanwezig, maar worden zoveel 

mogelijk op het hoge aanrecht neer gezet met het snoer naar achteren 

Kinderen zijn  altijd onder toezicht in de keuken. 

  X  X B2  

GIFTIGE STOFFEN         

Kind eet van schoonmaakmiddel Schoonmaakmiddelen staan in een kast opgeborgen. Deze staat niet in 

de keuken. Schoonmaakwerkzaamheden worden zoveel mogelijk gedaan 

als er geen kinderen aanwezig zijn. Wanneer er toch schoongemaakt 

moet worden in het bijzijn van de kinderen, zorgen de begeleidster 

ervoor dat schoonmaakmiddelen direct na gebruik opgeruimd worden. 

  X  X B2  

Kind eet van plant In de keuken staan geen planten. X       

Kind eet sigaretten of medicijnen 

uit tas van een ouder of leiding 

Begeleidster ruimen hun tas op in de daarvoor bestemde ruimte 

Ouders vragen we altijd om hun tas met zich mee te nemen als ze dit al 

niet doen. 

  X  X B2  

Kind stoot zich tegen meubilair Deze kans is aanwezig. Kinderen leren niet te rennen in de keuken   X  X B2  

Kind krijgt splinter in handen Alle houtenmaterialen worden regelmatig op splinters gecontroleerd. 

Begeleidster dienen onveilig of kapot materiaal te melden en apart te 

zetten.   

  X  X B2  

Kast valt om en kind komt onder 

kast terecht 

Er staat 1 hoge kast in de keuken. De kinderen mogen alleen onder 

begeleiding in de keuken komen en weten dat ze niet in die kast mogen 

komen, want die is van de voetbal.  

  X X  B1 -  

Decorstuk valt op kind Er is geen decorstuk aanwezig X       

OVERIG         
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Kinderen botsen tegen elkaar Dit risico is aanwezig, maar wordt verkleind door kinderen te leren niet 

binnen te rennen. 

  X  X B2  

Kind botst tegen object Dit risico is aanwezig, maar wordt verkleind door kinderen te leren niet 

binnen te rennen. 

  X  X B2  

Kind wordt door huisdier gebeten 

 

 

Geen huisdieren aanwezig.  X       

Beschrijving  

Gezondheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 

A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 

1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE 

NODIG? 

Kind stikt in stukje eten De kinderen eten nooit zonder toezicht van een begeleidster. De 

kinderen eten op deze leeftijd zelfstandig, beheerst en netjes. Kinderen 

eten altijd aan tafel. 

  X X  B1  

 

 

Sanitair kinderen / volwassenen 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

MEUBILAIR         

Kind klimt in 

wasdroger/wasmachine 

Niet aanwezig in deze ruimte staat in de keuken.  X       

OVERIG         

Kind glijdt uit over een natte vloer Het dweilen van de vloer wordt gedaan wanneer de kinderen er niet zijn.    X  X B2  
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Bij eventuele ‘ongelukjes’ wordt de vloer direct schoon en droog 

gemaakt 

 

Kind brandt zich aan heet water Er is een kraan in de wc en kleedkamer, deze geeft alleen koud water in 

het sanitair.  

X  

 

     

Kind stopt kleine voorwerpen in 

de mond 

Er zijn geen kleine voorwerpen bij de sanitair voorzieningen. Daarnaast 

gaat het om oudere kinderen. 

 

  

 

X  X B2  

Kind heeft toegang tot lotions, 

alcohol of schoonmaakmiddelen 

Alles is opgeborgen waar kinderen niet bij kunnen. Het is de taak van de 

begeleidster om ervoor te zorgen dat het ook daadwerkelijk daar  wordt 

opgeborgen. Andere middelen staan niet op de groep of daar waar 

kinderen bij kunnen. De kinderen kunnen alleen bij het zeep potje.  

 

 

 

 

 

X X  B1 - 

Kind eet van toiletblokje 

 

Deze zit vast in de Wc   X X  B1 - 

Kind snuffelt in afvalbakje Er is een afvalbakje aanwezig. Zij weten dat ze niet in de afvalbak moeten 

zitten.  

  X  X B2 

 

 

BSO Buitenruimte 

 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE NODIG? 

LOOPROUTE BUITENTERREIN 

 

We zorgen ervoor dat de looproute vrij staat van obstakels   X  X B2  

SPEELTOESTEL         

Kind valt van een toestel Er zijn 2 speeltoestellen aanwezig. De kinderen mogen hier niet op 

spelen. Behalve als de kinderen zijn opgehaald door hun ouders, dan is 

het niet meer de verantwoordelijkheid van de Bso.  

  X X  B1 - 
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Tijdens de vakantie mogen de kinderen op het klimtoestel maar dan is er 

altijd toezicht, als deze er niet is mogen de kinderen er niet op.  

Verder spelen we buiten op een voetbalveld. Er zijn duidelijke afspraken 

wat betreft de goal op het veld, daar mogen ze niet in klimmen. 

Begeleiders op toezien dat dit niet gebeurt. Er is altijd toezicht als de 

kinderen buiten sporten. 

Kind valt van bruggetje Er is geen bruggetje aanwezig. X       

Kind krijgt vinger tussen de deur 

of raam van speelhuisje 

Er is geen speelhuisje aanwezig.  X       

Kind valt van bankje Begeleidsters leren de kinderen voorzichtig te gaan zitten en niet de 

gaan staan.  

  X  X B2  

Kind valt door defect materiaal Leidsters kijken geregeld naar materiaal om zo defect materiaal weg te 

halen bij de kinderen en /of te laten repareren. 

  X  X B2  

Kind komt met nek klem te zitten 

tussen traptreden 

Buiten is er geen trap aanwezig waar kinderen bij kunnen. X 

 

      

Kind verwondt zich aan scherpe 

rand van speeltoestel 

Speeltoestellen worden elk jaar gekeurd. Goal wel regelmatig gecheckt 

op scherpe randen etc.  

 

 

 X  X B2  

Kind krijgt splinter in hand 

 

 

 

 

De piknicktafels zijn van hout, hierdoor kan het voorkomen dat een kind 

een splinter krijgt.  

  X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE NODIG? 

Kind struikelt over speeltoestel Er wordt kinderen geleerd goed voor zich te kijken. De goals hebben een   X  X B2  
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vaste plek, de kinderen weten waar ze staan.  

Kind botst tegen speeltoestel, 

obstakel of ander kind 

Buiten mogen de kinderen rond rennen, de kans is dan ook meer 

aanwezig om te botsen. Leidsters attenderen de kinderen om voor zich 

te kijken tijdens het lopen/ rennen. 

  

 

X 

  

 

X A2 - 

Vinger van kind komt klem te 

zitten in holle buis 

De holle buis is één geheel X       

Kind snijdt zich aan zwerfvuil in 

zandbak 

Er is geen zandbak aanwezig. X  

 

 

 

 

     

Kind stoot tegen rand van de 

zandbak 

(of valt in de zandbak) 

Er is geen zandbak aanwezig X       

OMHEINING         

Kind rent al spelend de straat op Op het sportveld is een hek welke gesloten kan worden. Begeleidsters 

moeten erop toezien dat dit daadwerkelijk gebeurt, ook door ouders. 

Wanneer de kinderen op uitje gaan, dienen zij hand in hand in de rij te 

lopen samen met de begeleidster.  

Voor de BSO is een parkeerplaats. Begeleiders laten de kinderen niet 

lopen op de parkeerplaats zonder begeleiding. Als kinderen een bal 

willen pakken die op de parkeerplaats ligt, dient dit eerst gevraagd te 

worden en loopt de begeleider mee.  

  

 

 X X  B1 Actie 

Kind doet het poortje van het hek 

open en rent de straat op 

Bij het buitenspelen is er altijd toezicht op de kinderen en het hek. 

Oudere kinderen kunnen zelf naar het toilet lopen (na het gevraagd te 

hebben), jongere kinderen niet. Ouders en begeleidsters dienen er op 

toe te zien dat het hek altijd gesloten blijft. 

De poort van het voetbalveld zit niet aan de straat kant, hierdoor rent 

het kind niet gemakkelijk de straat op? 

  

 

 

 

X X  

 

B1 - 

Het hek blijft open staan en een Leidsters moeten erop toezien dat dit daadwerkelijk gebeurt, ook door   X X  B1 - 
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kind loopt de straat op 

 

 

ouders. 

 

 

 

 

 

 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE NODIG? 

Kind bezeert zich aan de 

omheining 

Begeleidsters dienen alert te zijn op gebreken en deze te melden   

 

X  X B2  

Kind kruipt onder of over de 

omheining en komt klem te zitten 

Er is buiten altijd toezicht. Kan niet onderdoor gekropen worden. 

Overheen klimmen kan wel. Begeleidsters dienen hierop toe te zien dat 

dit niet gebeurd. 

   

 

X  X B2  

Kind kruipt tussen de spijlen van 

de omheining door en komt klem 

te zitten 

Er is buiten altijd toezicht. Kan niet onderdoor of tussendoor gekropen 

worden, het hek heeft geen spijlen. Overheen klimmen kan wel. 

Begeleidsters dienen hierop toe te zien dat dit niet gebeurd.  

  

 

 

X  X B2  

Kind klimt op de omheining van 

het binnenhek en valt 

Er is buiten altijd toezicht. Daarnaast wordt kinderen geleerd niet op de 

omheining te klimmen. 

  X  X B2  

Kind klimt over de omheining 

 

Er is buiten altijd toezicht. Daarnaast wordt kinderen geleerd niet op de 

omheining te klimmen.  

  X  X B2  

ONDERGROND         

Kind struikelt over boomwortel Het bos is dichtbij en bomen staan op het terrein, hier zou het natuurlijk 

wel voor kunnen komen. Erop toezien dat kinderen goed uitkijken tijdens 

lopen/rennen.   

  X  X B2  

Kind struikelt over een 

oneffenheid 

Er zijn een aantal oneffenheden bij de weg naar het veld toe. Op het 

voetbalveld zijn er geen oneffenheden, er ligt een kunstgrasmat.  

  

 

 X  X B2  
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Kind glijdt uit over een natte plek Wanneer het geregend heeft, kan het kunstgras iets gladder zijn. De 

leidsters dienen een goede inschatting te maken van de gesteldheid van 

het gras. 

  

 

 

X 

  

X 

 

B2 

 

OVERIG         

kind rent tegen een obstakel Verplaatsbare obstakels moeten door leidsters naar een veilige plaats 

worden gezet. Leidsters attenderen de kinderen om voor zich te kijken 

tijdens het lopen/ rennen. 

  

 

X  X B2  

Kind botst tegen een fiets De zijdeur staat meestal open waardoor de kinderen niet langs de 

fietsenstalling hoeven. Als dit niet het geval is attenderen de begeleiders 

erop dat de kinderen goed uitkijken. Omdat het om een fietsenstalling 

gaat zullen de kinderen niet zo snel botsen en de fietsers zijn al 

afgestapt of fietsen langzaam.  

  

  

X  X B2  

Kind bezeert zich aan zwerfvuil 

 

 

Voor het buitenspelen wordt het plein door de leidster bekeken of er 

zwerfvuil op het plein aanwezig is.  

 

 

 

  

 

X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak U Kans 

Gr 

 A 

Kans 

Kl 

 

B 

Letse

l Gr 

 1 

Letse

l 

Kl 

 

2 

UC ACTIE NODIG? 

Kind wordt omver gelopen Dit is het bij het buitenspelen niet uitgesloten. Leidsters attenderen de 

kinderen om voor zich te kijken tijdens het lopen/ rennen. 

  

 

X  X B2  

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. 

 

 

 

 

X X  B1 Actie 
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Kind eet van giftige plant of struik Kinderen spelen nooit zonder begeleiding buiten op het veld. Er is ten 

allen tijde toezicht op de kinderen.  

 

  

 

X  X B2  

Kind raakt te water Geen structureel water op het terrein. Op warme dagen mogen de 

kinderen onder de sproeier als de vereniging hiermee instemt. Hier is 

continue toezicht. Bij waterspelen worden er bakken water op het veld 

gezet, daar komt een klein laagje water in en is er ten alle tijden toezicht. 

  

 

X  X B2  

Kind raakt verhit door sporten in 

zon 

Op warme dagen sporten we zoveel mogelijk in de schaduw. Tussendoor 

houden we drinkpauzes. We spelen met water of gebruiken de sproeier. 

Deze punten verlagen het risico.  

 

  X X  B1 - 
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OMGEVING/LOOPROUTE 

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Looproute van school naar de 

BSO  

We halen alle kinderen op en brengen ze met een busje naar de BSO. 

Lopen is niet van toepassing. Is dit wel van toepassing dan gebeurt dit 

altijd onder begeleiding van een begeleider.  

  X  X B2  

Looproute buitenterrein Buiten hebben we een ruime entree voor kinderen en ouders. We zorgen 

ervoor dat de looproute vrij staat van obstakels. 

  X  X B2  

Kind moet oversteken tussen 

geparkeerde auto’s 

De kinderen kunnen in de directe omgeving vrijwel altijd over de stoep 

lopen. Bij uitstapjes stappen de kinderen in de bus die op het 

parkeerterrein staat voor het gebouw.  

  X  X B2  

Kind rent de weg op als het wordt 

opgehaald 

Het hek is ten alle tijden open. Na de overdracht van kinderen die naar 

huis gaan ligt de verantwoordelijkheid bij ouders. De kinderen zullen niet 

zelfstandig buiten het hek gaan. We hebben de regel dat ze niet op de 

parkeerplaats mogen lopen zonder begeleiding. .  

  X X  B1  

Kind raakt betrokken bij een 

ongeval bij een uitstapje buiten 

de deur 

Kinderen die met een uitstapje meegaan buiten de deur, gaan mee met 

de bus of lopend. Bij een uitstapje is het belangrijk het aantal mee te 

nemen kinderen af te stemmen op het aantal personeelsleden wat 

begeleidt tijdens een uitstapje. Daarnaast wordt er altijd een EHBO-set 

meegenomen. Zie ook protocol veiligheid.  

  

 

 

X X  B1  

Kind raakt betrokken bij een 

ongeval tijdens het lopen van 

school naar de BSO 

We halen alle kinderen op en brengen ze met een busje naar de BSO. 

Lopen is niet van toepassing. Is dit wel van toepassing dan gebeurt dit 

altijd onder begeleiding van een begeleider.  

  X X    

Kind rent al spelend de straat op Het hek is ten alle tijden open. De kans is klein dat het kind de straat op 

rent, voordat hij de straat bereikt moet hij eerst over de parkeerplaats 

  X X  B1 Actie 
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van de voetbalvereniging.  Na de overdracht van kinderen die naar huis 

gaan ligt de verantwoordelijkheid bij ouders. De kinderen zullen niet 

zelfstandig buiten het hek gaan.  

Kind struikelt over een 

oneffenheid 

Wanneer het kind speelt in een andere omgeving buiten de BSO, zijn 

leidsters extra alert op de omgeving en kijken waar mogelijke gevaren 

liggen en maken de kinderen daarvan bewust. Daarnaast wordt er altijd 

een EHBO-set meegenomen.  

  

 

X  X B2  

Kind glijdt uit op een natte plek 

 

 

Wanneer het kind speelt in een andere omgeving buiten de BSO, zijn 

leidsters extra alert op de omgeving en kijken waar mogelijke gevaren 

liggen en maken de kinderen daarvan bewust. 

  

 

X  X B2  

Beschrijving  

Veiligheidsrisico 

Afspraak  

U 

 

Kans 

Gr 

 

A 

 

Kans 

Kl 

 

B 

 

Letse

l Gr 

 

1 

 

Letse

l Kl 

 

2 

 

UC 

ACTIE 

NODIG? 

Kind bezeert zich aan zwerfvuil Wanneer het kind speelt in een andere omgeving buiten de BSO, zijn 

leidsters extra alert op de omgeving en kijken waar mogelijke gevaren 

liggen en maken de kinderen daarvan bewust. 

  

 

X  X B2  
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