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Voor u ligt het organisatie brede, overkoepelende veiligheids- en gezondheidsbeleid van Kinderopvang 
Zeeuws-Vlaanderen. Dit document bevat informatie over ons beleid ten aanzien van veiligheid, 
gezondheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag, geldend voor ieder kindercentrum van 
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen. 
 
Daarnaast heeft ieder kindercentrum van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen een inventarisatie met 
daarin opgenomen de voornaamste risico’s voor de veiligheid en gezondheid voor kinderen alsook het 
risico op grensoverschrijdend gedrag, specifiek voor dat kindercentrum en een plan van aanpak met 
daarin de maatregelen om die risico’s in te perken (for 195).  
 
Deze twee documenten vormen samen een dynamisch geheel, welke aan de basis staat van de veilige 
en gezonde kinderopvang en daarmee verantwoorde kinderopvang die wij bieden.  
 
Dit beleid beschrijft achtereenvolgens: 
 

1. het continue proces van beleidsvorming, implementatie, evaluatie en actueel houden van het 
veiligheids- en gezondheidsbeleid 

2. De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen en de wijze 
waarop we die risico’s inperken 

3. De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen en de wijze 
waarop we die risico’s inperken 

4. Het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen en de wijze waarop 
we die risico’s inperken 

5. Een beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan 
de gevolgen beperkt zijn 

6. De inzichtelijkheid van het actuele Beleid Veiligheid en Gezondheid en de evaluaties 
7. De wijze waarop de achterwacht is geregeld 
8. Aanwezigheid volwassene met kwalificatie Eerste Hulp Aan Kinderen 

 

1. het continue proces van beleidsvorming, implementatie, evaluatie en actueel 
houden van het veiligheids- en gezondheidsbeleid 

Zoals hierboven beschreven staat bestaat het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor ieder 
kindercentrum van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen enerzijds uit dit organisatie brede veiligheids- 
en gezondheidsbeleid en anderzijds uit een inventarisatie met daarin opgenomen de voornaamste 
risico’s voor de veiligheid en gezondheid voor kinderen van een specifiek kindercentrum (for 195). 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we hoe beide documenten op hun eigen manier ‘leven’ binnen onze 
organisatie en op die manier een proces vormen waarbij we continu een cyclus doorlopen van het 
vormen, implementeren, evalueren en actueel maken van beleid.  
 
Organisatie brede veiligheids- en gezondheidsbeleid 
Ons kwaliteitssysteem bevat al vele jaren allerhande protocollen, werkinstructies en andere 
documenten met betrekking tot de veiligheid en gezondheid van de kinderen. In dit veiligheids- en 
gezondheidsbeleid worden deze organisatie brede documenten gebundeld weergegeven in tabellen 
en op die manier overzichtelijk aangereikt aan alle medewerkers. Voor nieuwe medewerkers hebben 
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we een inwerkprogramma waarin deze protocollen, werkwijzen en andere documenten zijn 
opgenomen.  
 
Wanneer vernieuwd beleid vraagt om nieuwe protocollen, werkinstructies of andere documenten, dan 
worden deze ontwikkeld en toegevoegd aan het kwaliteitssysteem. Indien uit een evaluatie blijkt dat 
werkwijzen aan vernieuwing toe zijn dan worden protocollen, werkinstructies en andere documenten 
gewijzigd en ook weer toegevoegd aan het kwaliteitssysteem.  
 
Aanvullingen en wijzigingen in protocollen, werkinstructies en andere documenten worden, nadat ze 
toegevoegd zijn aan het kwaliteitssysteem, via onze online community en academy onder de aandacht 
gebracht bij de pedagogisch medewerkers. Jaarlijks wordt van alle pedagogisch medewerkers 
verwacht dat zij de protocollen, werkinstructies en anderen documenten, die beschreven staan op de 
jaarkalender, doorlezen en bespreken tijdens het teamoverleg. Dit doorlezen is enerzijds bedoeld om 
de pedagogisch medewerker te informeren en anderzijds om te evalueren: werkt het protocol of de 
werkinstructie nog steeds in de praktijk? Of moeten er zaken aangepast worden. Via de senior 
pedagogisch medewerker en de unitmanager krijgen de kwaliteitsfunctionaris en het 
managementteam op deze manier in beeld of onderdelen van het veiligheids- en gezondheidsbeleid 
geactualiseerd moeten worden.   
 
Naast bovenstaand proces vindt er nog een proces van evaluatie en actualisatie van dit beleid plaats. 
Eens per drie jaar wordt het document dat voor u ligt kritisch gelezen door en besproken met de 
kwaliteitsfunctionaris, het managementteam en de unitmanagers. Verbeterpunten die uit deze 
evaluatie voortkomen worden verwerkt zodat de evaluatie en het actuele beleid vervolgens weer 
gedeeld kunnen worden met alle betrokkenen zoals beschreven in hoofdstuk 6.  
 
Kindercentrum specifieke inventarisatie (for 195)  
Ieder kindercentrum van Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen heeft een inventarisatie met daarin 
opgenomen de voornaamste risico’s voor de veiligheid en gezondheid voor kinderen, alsook het risico 
op grensoverschrijdend gedrag, specifiek voor dat kindercentrum en een plan van aanpak met daarin 
de maatregelen om die risico’s in te perken.  
 
Dit document is opgesteld door en met het team van pedagogisch medewerkers. Tweemaal per jaar, 
volgens de jaarkalender, dient dit document kritisch bekeken te worden door de pedagogisch 
medewerkers en verwachten we dat zij dit met het team tijdens een teamoverleg evalueren. De 
unitmanager en senior pedagogisch medewerker hebben een coördinerende en controlerende rol in 
deze processen. 
Deze werkwijze zorgt ervoor dat het hele team zich bewust is van mogelijke risico’s en dat iedereen 
op de hoogte is van maatregelen om die risico’s in te perken. Op deze manier ‘leeft’ het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid binnen het team.  
 
Overige veiligheidsdocumenten binnen het kwaliteitssysteem 
Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen werkt volgens het HKZ kwaliteitssysteem. Onderstaande 
documenten beschrijven processen binnen de organisatie die van invloed zijn op het veilig handelen 
en denken.  
 

Nr. Naam Handboek/Map 

1.1.1.8 Prospectieve risico analyse A kwaliteitshandboek 

2.7 Risico inventarisatie individueel klantniveau A kwaliteitshandboek 

7  Werkomgeving en materiaal  A kwaliteitshandboek 

5.3.4 Bedrijfsnoodplan B personeelshandboek 
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Pro 28 Meldingen C Groepsleidinghandboek 

 

2. De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen en de 
wijze waarop we die risico’s inperken 

In dit hoofdstuk richten we ons met name op de fysieke veiligheid van de kinderen in de groep en in 
het kindercentrum: een veilige omgeving, gebruiksveiligheid en het veilig handelen van pedagogisch 
medewerkers.  

 

Om de kinderen in een veilige omgeving op te kunnen vangen en te begeleiden wordt per 
kindercentrum een inventarisatie gemaakt met daarin opgenomen de voornaamste risico’s voor de 
veiligheid en gezondheid voor kinderen en maatregelen om de risico’s in te perken (for 195). 
 

Daarnaast is kennis van de volgende documenten en protocollen van belang: 

Nr. Naam  Handboek/Map 

For 195 Risico inventarisatie per groep Digitaal, bureaublad 

Pro 10  Veilig slapen C Groepsleidinghandboek 

Pro 14  Speeltoestellen C Groepsleidinghandboek 

Pro 15 Vervoer van kinderen C Groepsleidinghandboek 

Pro 20  Gebruik Wippertje C Groepsleidinghandboek 

For 90 Risico inventarisatie veiligheid bso F Formulieren 

For 91 Risico inventarisatie veiligheid kdv  F formuleren 

 

3. De voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen en de 
wijze waarop we die risico’s inperken 

In dit hoofdstuk richten we ons met name op de gezondheid van de kinderen in de groep en in het 

kindercentrum.  

Om de kinderen in een gezonde omgeving op te kunnen vangen en te begeleiden wordt per 
kindercentrum een inventarisatie gemaakt met daarin opgenomen de voornaamste risico’s voor de 
veiligheid en gezondheid voor kinderen en maatregelen om de risico’s in te perken (for 195). 
 

Daarnaast is kennis van  de volgende documenten en protocollen van belang: 

Nr. Naam  Handboek/Map 

For 195 Risico inventarisatie per groep F Formulieren 

Pro 1 Zieke kinderen  C Groepsleidinghandboek  

 Beleid Gezonde kinderopvang C Groepsleidinghandboek 

Pro 19  Geneesmiddelenverstrekking C Groepsleidinghandboek 

Pro 21 Voorkomen van verstikking C Groepsleidinghandboek 

Pro 23 Protocol kleding en persoonlijke verzorging C Groepsleidinghandboek 

Pro 26  Voedsel hygiëne C Groepsleidinghandboek 

For 92 Risico inventarisatie gezondheid bso  F Formulieren 

For 93 Risico inventarisatie gezondheid kdv  F Formulieren 

 

4. Het risico op grensoverschrijdend gedrag door volwassenen en kinderen en de wijze 
waarop we die risico’s inperken 



 

DOCUMENT 
VEILIGHEID EN 
GEZONDHEID BLADZIJDE: 4 van 6  

DATUM VERSIE 08-04-2021 

 

Grensoverschrijdend gedrag is een complex en beladen onderwerp, maar het komt overal voor. Dus 
kan het helaas ook in de kinderopvang voorkomen. Grensoverschrijdend gedrag kan plaatsvinden op 
psychologisch, fysiek en seksueel vlak, zowel bewust als onbewust. Het gaat niet alleen over wat je 
doet, maar ook over wat je niet doet, zoals te weinig hulp bieden. Het heeft bijna altijd te maken met 
machtsmisbruik. 

 

Verklaring Omtrent het Gedrag en Personenregister Kinderopvang 

Een belangrijke maatregel die we nemen om het risico op grensoverschrijdend gedrag in te perken is 
dat de personen, die volgens de Wet Kinderopvang in het bezit moeten zijn van een geldige Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) en ingeschreven moeten staan in het Personenregister Kinderopvang 
(PRK), ook daadwerkelijk in het bezit zijn van een geldige VOG en ingeschreven staan in het PRK 
voordat zij starten met hun werkzaamheden. Het gaat om de volgende personen: 

1. De directeur/bestuurder van KOZV 
2. Personen die op basis van een arbeidsovereenkomst met KOZV werkzaam zijn op een locatie 

waar kinderen opgevangen worden 
3. Personen die op basis van een andere overeenkomst met KOZV structureel aanwezig zijn op 

een locatie waar kinderen opgevangen worden 
4. Personen die uit hoofde van hun functie toegang hebben tot informatie over kinderen die 

worden opgevangen door KOZV 

Welke personen bedoeld worden onder punt 1, 2 en 4 is concreet en helder. Minder concreet en helder 
is welke personen bedoeld worden onder punt 3. Dit vanwege de diversiteit aan personen die 
structureel aanwezig kunnen zijn, alsook de verscheidenheid aan interpretaties van de termen 
‘overeenkomst’ en ‘structureel aanwezig’. Ons uitgangspunt bij het bepalen welke personen onder 
punt 3 vallen is te allen tijde dat wij veilige en verantwoorde kinderopvang aanbieden aan de kinderen. 
Daarnaast houden wij de ‘Denklijn Personenregister Kinderopvang’, opgesteld door GGD GHOR 
Nederland van januari 2021 aan om te bepalen welke personen bedoeld worden als structureel 
aanwezigen op een locatie waar kinderen opgevangen worden. 

Mochten wij op basis van bovenstaande punten van mening zijn dat een persoon niet in het bezit hoeft 
te zijn van een geldig VOG en ingeschreven moet staan in het PRK, dan zorgen we ervoor dat deze 
persoon nooit alleen is met de kinderen die wij opvangen. Er zal in dat geval te allen tijde een 
pedagogisch medewerker aanwezig zijn. 

 

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

Kennis van het volgende document is van belang. Hierin is aandacht voor fysiek, seksueel en psychisch 
grensoverschrijdend gedrag door volwassenen naar kinderen toe en tussen kinderen onderling. Hierbij 
gaat het over het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in 
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. 

 

Pro 6 Meldcode huislijk geweld en kindermishandeling C Groepsleidinghandboek 

 
Vierogenprincipe 
Naast het gebruik van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling werken we ook met het 
vierogenprincipe. Dit principe is een maatregel om te voorkomen dat zich situaties kunnen voordoen 
waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van kindermishandeling en (seksueel) misbruik bij 
kinderen in de dagopvang. Het vierogenprincipe vloeit voort uit de conclusie van de onafhankelijke 
Commissie Onderzoek Zedenzaak Amsterdam van april 2011 en de nadere afspraken die de 
convenantpartijen daarover hebben gemaakt. 
 
Kennis van protocol 4 is van belang en in het locatie specifieke pedagogisch werkplan staat beschreven 
op welke wijze men in het kindercentrum vorm geeft aan het vierogenprincipe.   
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Pro 4 Protocol vierogenprincipe C groepsleidinghandboek  

 Pedagogisch werkplan G Beleid 

 

5. Een beschrijving van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s 
waarvan de gevolgen beperkt zijn 

Kinderen ontwikkelen zich letterlijk met vallen en opstaan. Een ruimte en omgeving waar ze 
spelenderwijs grenzen mogen verkennen én fouten mogen maken is daarbij belangrijk. Door nieuwe, 
uitdagende activiteiten te doen, leert het kind risico’s inschatten en ontwikkelt het cognitieve 
vaardigheden om in een volgende risicovolle situatie de juiste afwegingen te maken. Daarnaast draagt 
het bij aan een positieve houding van ‘Ik kan het!’. Doordat het kind merkt dat het meer kan en durft 
dan het van tevoren dacht, groeit het zelfvertrouwen en het doorzettingsvermogen. Ook heeft het een 
positieve invloed op de fysieke en mentale gezondheid en op het ontwikkelen van sociale 
vaardigheden. Het kind staat sterker in zijn schoenen, kan beter conflicten oplossen en is beter in staat 
om emoties van speelmaatjes te herkennen. Bovendien zorgt het soort bewegingen, zoals klimmen, 
slingeren, rollen, hangen en glijden, ervoor dat de motorische vaardigheden, de coördinatie, de balans 
en het lichaamsbewustzijn vergroot worden. 
 
Het heeft dus ontzettend veel voordelen om kinderen te leren omgaan met risico’s waarvan de 
gevolgen beperkt zijn en daarom streven wij er niet naar om de speelomgeving van kinderen zo veilig 
mogelijk te maken, maar wel zo veilig als nodig. Het is hierbij wel van belang dat de pedagogisch 
medewerker ervoor zorgt dat de risico’s klein en aanvaardbaar zijn én dat de kinderen geleerd wordt 
hoe om te gaan met de kleine risico’s. Dit doen wij door gedragsregels met kinderen af te spreken en 
specifieke afspraken te maken in meer risicovolle situaties. We houden de kinderen in het oog en we 
maken een inschatting of een kind al toe is aan het ‘risicovolle’ spel dat het wil spelen. We kijken wat 
het kind kan, we geven tips en we doen het voor, zodat het kind een voorbeeld heeft.  
 

6. De inzichtelijkheid van het actuele Beleid Veiligheid en Gezondheid en de evaluaties 
Het beleid Veiligheid en gezondheid is voor pedagogisch medewerkers, stagiairs en vrijwilligers 
inzichtelijk via het interne kwaliteitssysteem. 
 
Het beleid Veiligheid en gezondheid is voor ouders inzichtelijk door publicatie op onze website.  
Advies ten aanzien van het beleid Veiligheid en Gezondheid wordt gevraagd aan de Centrale 
Oudercommissie. 
 
Na evaluatie en actualisatie van het beleid Veiligheid en gezondheid worden de wijzigingen in het 
beleid puntsgewijs samengevat in een document en gedeeld met de ouders via de Centrale 
Oudercommissie en met de pedagogisch medewerkers, stagiairs en vrijwilligers via het interne 
kwaliteitssysteem.  
 

7. De wijze waarop de achterwacht is geregeld 
Een gezellige, volle groep kinderen met de aanwezigheid van meerdere pedagogisch medewerkers is 
wat we dagelijks veel zien. Maar op sommige dagen of momenten van een dag kan het ook wat rustiger 
zijn en bestaat de kans dat een pedagogisch medewerker alleen werkzaam is in het kindercentrum. 
Wij hebben gedacht aan maatregelen om te voorkomen dat een pedagogisch medewerker alleen staat 
of blijft staan in geval van een calamiteit.   
 
Wanneer er vanwege een laag kind aantal, volgens de geldende rekenregels, op een bepaald moment 
slechts één pedagogisch medewerker op het kindercentrum aanwezig is, is er altijd een volwassene 
beschikbaar die telefonisch bereikbaar is en die binnen vijftien minuten in het kindercentrum aanwezig 
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kan zijn in geval van een calamiteit. Deze achterwachtregeling inclusief namen en telefoonnummers 
van de desbetreffende personen zijn bekend bij de pedagogisch medewerkers en hangen op in ieder 
kindercentrum in de groepsruimte. 
 
Wanneer er in het kader van de drie-uursregeling op een bepaald moment slechts één pedagogisch 
medewerker op het kindercentrum werkzaam is, dan zorgen we ervoor dat er ter ondersteuning in 
ieder geval nog één andere volwassenen aanwezig is in het kindercentrum. 
 

8. Aanwezigheid volwassene met kwalificatie Eerste Hulp Aan Kinderen 
Gedurende de opvang van de kinderen is er altijd een pedagogisch medewerker aanwezig die 
gekwalificeerd is voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen conform de in de Regeling Wet 
kinderopvang aan deze kwalificatie gestelde nadere regels. Scholing hiervoor is opgenomen in het 
actuele scholingsplan. 

 

5.6.4 Scholingsplan 2018-2020 B personeelshandboek  

 
 

 
 


