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1 Doel van het Protocol
Doel van het protocol Veiligheid en Veilig Slapen bij Kinderopvang Het Vlinderhofje is het
omschrijven hoe de fysieke veiligheid en het veilig slapen van alle aanwezige in en om het
gebouw op het gebied van veiligheid gewaarborgd wordt.
De wet schrijft voor dat er jaarlijks een Risico-inventarisatie wordt uitgevoerd. Een
Pedagogisch medewerker inventariseert, aan de hand van een checklist, de kans op risico’s
m.b.t. de Veiligheid en Gezondheid op Het Vlinderhofje en hoe zij met de risico’s omgaan.
De risico inventarisatie wordt, indien nodig, omgezet in een actieplan, waaruit blijkt wie
wat en wanneer moet doen om de risico’s zo klein mogelijk te maken. Ieder protocol van
Kinderopvang Het Vlinderhofje wordt jaarlijks geëvalueerd of deze nog up tot date is en
wordt indien nodig aangepast.
De Risico-inventarisatie staat ook als vast agenda punt op de vergadering. Er kan dan op
bepaalde zaken dieper ingegaan worden en/of nog eens extra onder de aandacht gebracht
worden.
Door deze afspraken blijven de Pedagogisch medewerkers van Het Vlinderhofje up to date
met het inschatte van mogelijke gevaren en kunnen wij bijsturen waar nodig.
Wij vragen iedereen die “Het Vlinderhofje” bezoekt hun medewerking aan deze en andere
protocollen te verlenen, deze zo optimaal mogelijk na te leven en elkaar te ondersteunen
hierin.
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2 INLEIDING
Kinderen ontwikkelen zich snel, zijn nieuwsgierig en willen de wereld om zich heen
ontdekken. Daarbij zien ze geen gevaar. Hoe ouder kinderen worden, hoe beter ze leren
wat wel en niet mag en wat wel en niet gevaarlijk is.
Juist in een omgeving waar kinderen experimenteren en ontdekken heeft veiligheid een
heel dynamisch karakter. Voor een volwassene is het onmogelijk om elke minuut van de
dag het gedrag van de kinderen in de gaten te houden is een veilige omgeving van groot
belang. Daarbij gebruiken kinderen, in een omgeving waar gespeeld wordt, niet altijd alles
waar het voor bestemd is. Gedrag is daarom minstens zo belangrijk. Het gedrag van
kinderen in relatie tot de omgeving staat dan ook centraal in de inventarisatie veiligheid.
Niet alle veiligheidsrisico’s kunnen worden afgedekt, wel moet de kans op ernstig letsel
voorkomen worden. De risico’s worden op maat beoordeeld. Dit betekent dat bij het
benoemen de leeftijd van de kinderen meegenomen wordt. Zo is bijvoorbeeld een
onafgedekt stopcontact gevaarlijk voor een kind van 1 jaar, maar geen probleem voor een
8-jarige.
Hierbij is er een spanningsveld tussen veiligheid en pedagogische aspecten. Dit
spanningsveld moet een goede mix zijn tussen het bieden van veiligheid enerzijds en
voldoende uitdagingen en leermomenten anderzijds.
Dat er bij een kinderopvang ook aan de veiligheid gedacht wordt is logisch, maar voor
werknemers en ouders/verzorgers van Het Vlinderhofje is het ook prettig als een aantal
van die regels vastliggen in een protocol.
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3 VEILIGHEID
In de dagelijkse praktijk oefenen de pedagogisch medewerkers veilig gedrag met kinderen.
Veel herhalen is nodig. Toch zullen kinderen zich niet altijd aan afspraken en regels
houden. In dit hoofdstuk zijn de werkinstructies op het gebied van Veiligheid bij elkaar
gebracht. Het geeft een duidelijk overzicht in hoe de pedagogisch medewerkers van Het
Vlinderhofje zorgen en handelen voor een zorgvuldig uitgevoerd beleid.

3.1 Ruimten voor kinderen
Het Vlinderhofje heeft de volgende ruimten waarin de kinderen mogen komen:
1. Entree/hal (0-4 jaar alleen onder toezicht van ouder/verzorgers/personeel)
2. Groepsruimte
3. Verschoonruimte (alleen met toezicht en begeleiding door personeel)
4. Sanitair (0-4 jaar alleen onder toezicht van personeel)
5. Yoga ruimte (alleen met toezicht en begeleiding door personeel)

3.2 Ruimten niet voor kinderen
Het Vlinderhofje heeft de volgende ruimten waarin de kinderen niet mogen komen:
1. Keuken
2. Meter/schoonmaak kast
3. Sanitair volwassenen
4. Wasruimte
5. Kantoor
6. Bergruimte (achter het gordijn)


In verband met gevaarlijke apparaten, verbruiksartikelen en dergelijke mogen
kinderen niet in deze ruimten komen



Deze ruimten kunnen en dienen te worden afgesloten met de sloten die boven de
reikhoogte van kinderen 0-4 jaar liggen



Met kinderen van 4 -12 jaar die wel bij deze sloten kunnen wordt de afspraak
gemaakt dat zij de ruimtes met deze sloten, niet mogen openen



De pedagogisch medewerkers die het slot openmaakt is verantwoordelijk voor het
weer sluiten van het slot



Houd voldoende toezicht op de kinderen, zodat zij niet naar de betreffende ruimtes
kunnen.

3.3 Meubilair/kasten/box


Bij de aanschaf van meubilair wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep
waarvoor het bestemd is



Dagelijks wordt het meubilair gecontroleerd op gebreken, splinters, beschadigingen,
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afbladderende verf, etc.


Wanneer dit geconstateerd wordt, wordt het meubilair gerepareerd, geschuurd en
eventueel op nieuw geverfd worden



Meubilair, speelhuisjes, e.d. worden zo geplaatst dat ze niet in de looproute staan
en dat er voldoende ruimte is om er omheen te lopen



Kasten (en andere onstabiele voorwerpen) die om kunnen vallen, worden in dien
mogelijk verankerd (aan de muur)



Zware dingen worden onderin de kasten geplaatst



Kinderen mogen niet in of op de kasten klimmen



Kinderen die zelf gaan zitten en staan mogen niet meer in de box



Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box



Zorg dat het kind met een been aan weerskanten van de kruisband in de
kinderstoel zit



Meubels hebben geen uitstekende delen



Scherpe randen van meubels zijn afgerond of afgeschermd

3.4 Verlichting, vloeren en verwarming
In de groepsruimte is een grote serre waardoor er veel natuurlijke lichtinval is.
Er is goede verlichting aanwezig. Lampen zijn afgeschermd met plastic platen of met
aluminium ‘planken’, waardoor het niet mogelijk is een lamp stuk te gooien.
Er hangen een aantal lampen aan de muur, die zorgen voor sfeer verlichting. Dit zijn
speciale kinderlampen van plastic. De snoeren zijn weg gewerkt met kabelgootjes.


De vloer is zoveel mogelijk vlak en effen gehouden om struikelgevaar te
minimaliseren



Verwijder afval of zichtbaar vuil direct van de vloer



Droog de vloer wanneer hij nat is



Droog bij nat weer de vloer nadat de kinderen weer binnen zijn gekomen



Controleer regelmatig of de vloerbedekking (zeil) nog goed vastzit en/of het
materiaal nog stroef genoeg is



I.v.m. uitglijden, lopen kinderen binnen niet op sokken, ze hebben sloffen of
schoenen aan



Binnen wordt niet gerend



De matten liggen goed vast en hebben antislip zodat ze niet kunnen schuiven



Verwarming/radiatoren zijn afgeschermd



Er is geen ruimte tussen de muur en de radiatoren, dus kinderen kunnen niet vast
komen te zitten

3.5 Ramen en deuren
Alle ramen zijn voorzien van veiligheidsglas.
Er is een schuifpui aanwezig in de groepsruimte. Deze zal niet geopend worden omdat de
tuin, waartoe deze schuifpui toegang geeft, niet is ingericht voor Het Vlinderhofje.
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Koordjes van de raamdecoratie worden ingekort, tot op 1.50 meter hoogte. Hiermee wordt
voorkomen dat kinderen met de raamdecoratie gaan spelen of gevaar lopen door de
koordjes.
Verder zijn er enkel hoge ramen(hoger dan 1.20m). Kinderen kunnen hier niet bij. Bij
ventileren wordt gebruik gemaakt van deze ramen.
Alle deuren van de ruimtes van Het Vlinderhofje zijn voorzien van veiligheidstrips
(vingerprotectie). De staat van de veiligheidstrips worden regelmatig gecontroleerd op
gebreken. Indien er gebreken zijn, worden deze zo snel mogelijk verholpen.
De deuren zijn ook voorzien van een hoog slot (draai knop), zodat deze gesloten kunnen
worden. Pedagogisch medewerkers doen de deuren zo nodig, de deuren achter zich op
slot.
Deuren waar glas in is verwerkt, zijn versierd met stickers, zodat het glas duidelijk
zichtbaar is voor de kinderen en zij er niet tegenaan rennen.

3.6 Elektra


De meterkast bevindt zich in de keuken van Het Vlinderhofje. De keuken is niet
toegankelijk voor kinderen.



Alle stopcontacten zijn voorzien van stopcontactbeveiligers.



Er wordt regelmatig gecontroleerd of de stopcontactbeveiligers nog goed zijn en/of
goed in de stopcontacten zitten.



Snoeren worden zo weggeborgen (eventueel in kabelgootjes) dat ze voor kinderen
niet toegankelijk zijn.



Elektrische apparaten zijn zo opgesteld dat ze niet bereikbaar zijn voor kinderen.



Geen elektrische apparaten plaatsen in de groepsruimte



Babyfoon met snoeren in de slaapkamer wordt buiten bereik van kinderen geplaatst

3.7 Spelmateriaal/Speeltoestellen/Spelen


Bij de aanschaf van spelmateriaal wordt gelet op de kwaliteit en de leeftijdsgroep
waarvoor het bestemd is.



Spelmateriaal wordt o.a. besteld via erkende leveranciers



Na het spelen wordt het speelgoed, met behulp van de kinderen opgeborgen, zodat
niemand erover struikelt en zodat de kinderen aanleren dat het gebruikelijk is de
ruimte netjes te houden



Kleine materialen worden alleen gepakt als grotere kinderen daar gericht en onder
begeleiding van een pedagogisch medewerker mee gaan/kunnen spelen



Na spelen met kleine materialen wordt goed nagekeken of er geen onderdelen (op
de grond) zijn blijven liggen



Het speelgoed met kleine onderdelen wordt opgeborgen in een afgesloten kast/doos



Als speelgoed gevaar oplevert voor de kinderen wordt het direct verwijderd



Het speelgoed wordt regelmatig gecontroleerd op slijtage of gebreken. Kleine
onderdelen en kapot spelmateriaal wordt weggegooid



Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm is niet beschikbaar voor kinderen
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jonger dan 3 jaar


Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm



Controleer of stiksel van speelgoedbeest niet los laat



Speelgoed die groter zijn dan de kinderen staan op de grond, zodat kinderen niet
hoeven te reiken.



Laat geen speelgoed en knuffels in bed laten liggen die als opstapje gebruikt
kunnen worden



Binnen wordt niet met spullen gegooid



De klim/glij toestellen binnen staan op de matten zodat de ondergrond onder en
rondom de toestellen schokdempend is



Speeltoestellen voor kinderen tot 4 jaar zijn niet hoger dan 1.50m



De afmetingen ervan dienen aangepast te zijn aan de afmetingen van het kind,
zoals bijvoorbeeld de doorsnee van de handgrepen en de tredenafstanden



Het kind moet de toestellen even gemakkelijk kunnen verlaten als het erin of erop
kan komen



De toestellen mogen geen beklemminggevaar opleveren voor het kind



Tussen de speeltoestellen moet voldoende loopruimte zijn



De speeltoestellen moeten stabiel en onbeweeglijk staan



Speeltoestellen hebben geen scherpe, ruwe of uitstekende delen waaraan het kind
zich kan verwonden of met de kleding aan kan blijven haken

“Waar gehakt wordt vallen spaanders”
Oftewel: Met een grote hoeveelheid spelende kinderen kan er altijd iets fout gaan; kinderen
kunnen tegen objecten aanhollen, tegen elkaar aanrennen, elkaar omver fietsen, op een
kast klauteren of uit een kinderstoel proberen te klimmen. Het is belangrijk dat kinderen de
kans krijgen hun omgeving te verkennen en te leren van hun fouten.
Om gevaren te voorkomen worden de volgende maatregelen genomen:


Er wordt gezorgd voor voldoende toezicht door personeelsleden op de kinderen;
hierbij wordt de leidster-kind-ratio gehandhaafd



Er wordt ingegrepen zodra er gevaar is voor de veiligheid van de kinderen.



De kinderen wordt uitgelegd dat zij voorzichtig moeten spelen, waarbij zij rekening
houden met de andere kinderen.

3.8 Kinderstoel/Boxen


Zorg dat het kind met de benen aan weerskanten van de kruisband in een
kinderstoel zitten.



Zorg dat het tuigje vastzit zodat een kindje er niet kan uitklimmen.



Let op voldoende afstand vanaf de tafel, zodat een kind zich niet kan afzetten tegen
de tafel.



Plaats de beweeglijke kinderen in een tuigje en naast de pedagogisch medewerker.



Pedagogisch medewerkers begeleiden het kind altijd op en af de stoel.



Gebruik alleen goed gekeurde boxen.
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Haal speelgoed dat als opstapmogelijkheid kan dienen uit de box.



Zet (oudere) kinderen die uit de box kunnen klimmen niet meer in de box.

3.9 Verschonen


Leg de benodigde spullen binnen handbereik kaar voor gebruik



Begeleid kinderen bij gebruik van het trappetje op en af de aankleedtafel, laat het
niet alleen klimmen, laat oudere kinderen eventueel op de billen naar beneden
klimmen



Blijf bij het kind op de aankleedtafel, verlies het niet uit het oog en laat het nooit
alleen



Controleer eerst of er geen kinderen onder de aankleedtafel zitten, voordat de
hoogte van de aankleedtafel aangepast wordt



Laat kinderen niet alleen in de verschoonruimte



Klap/schuif het trapje van de aankleedtafel na gebruik altijd in



Sluit de deur met de extra knop (die buiten kind van 0-4- jaar hoogte valt) als de
verschoonruimte niet gebruik wordt

3.10 Verbranding
Een kind kan zich verbranden door verschillende oorzaken. Om het risico op verbranding
zo laag mogelijk te houden, gelden de volgende voorzorgsmaatregelen:


Kinderen mogen niet in de keuken komen.



Lucifers en aanstekers worden hoog opgeborgen of in een kast of lade met slot en
worden opgeborgen direct na gebruik.



Tassen / jassen van volwassenen kunnen ook lucifers / aanstekers bevatten. Deze
worden daarom buiten bereik van kinderen opgeborgen.



Er is alleen een koude mengkraan op de plaatsen waar kinderen bij kunnen.



Kranen die warm water geven zijn hoge kranen.



Plaats geen objecten bij kranen die een kind als opstapje kan gebruiken (zoals een
stoel, doos of tas).



Thee en koffie wordt bewaard in thermoskannen.



We gebruiken koffie- en theekopjes met goede oortjes.



Volle thee- en koffiekopjes of andere hete dranken worden niet op tafel gezet (in de
vensterbank)



Drink geen thee (of andere hete dranken) als kinderen op schoot zitten.



Wanneer kinderen thee drinken wordt zij door de pedagogisch medewerkers er op
gewezen rustig aan tafel te gaan zitten.



De waterkoker en andere snoeren van apparaten zijn in de afgesloten keuken
geplaatst en wel zo dat een kind er niet makkelijk bij kan.



Radiatoren zijn afgeschermd middels een radiatorombouw.
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3.11 Omgaan met messen, gereedschap en
kantoormaterialen


Kinderen mogen zelf alleen botte messen en/of scharen gebruiken.



Scherpe messen worden buiten bereik van kinderen opgeborgen.



Scherpe messen staan met de punt naar beneden in de vaatwasser.



Er is geen gereedschap aanwezig in ruimtes van Het Vlinderhofje, anders dan
speelgoedgereedschap.



Gevaarlijke kantoorartikelen, zoals toners, inkt, etc. worden op kantoor



opgeborgen.
Op de groep aanwezige punaises, paperclips, scharen, nietmachines, etc. worden
buiten bereik van kinderen, hoog op de vensterbank (=hoger dan 1,50m) of in de
keuken opgeborgen.

3.12 Schoonmaken en giftige stoffen


Schoonmaakmiddelen, giftige en vluchtige stoffen, verf, terpentine worden hoog
opgeborgen in de schoonmaakkast op de gang. Deze is altijd op slot en is niet
toegankelijk voor kinderen. Voedsel wordt niet naast giftige stoffen opgeborgen.



Het schoonhouden van de diverse ruimtes gebeurd zoveel mogelijk op tijdstippen
dat de kinderen niet aanwezig zijn.



Kinderen komen niet in de bergruimtes, schoonmaakkast en wasmachine ruimte.



Gebruik muizengif in afgesloten doosjes en zet deze neer op plaatsen waar kinderen
er niet bij kunnen.



Er zijn geen bloemen of planten aanwezig in de groepsruimte



Er is een “Gifwijzer” aanwezig op Het Vlinderhofje, waarin staat wat te doen bij het
innemen van gevaarlijke stoffen.



Medewerkers die roken zorgen ervoor dat er geen sigarettenpeuken rond slingeren
in en rondom het gebouw



Bij vergiftiging: bel direct 112

3.13 Tassen en jassen van pedagogische
medewerkers
In de tassen en jassen van pedagogische medewerkers kunnen kind-onvriendelijke
materialen zitten, zoals medicijnen, sigaretten, aanstekers enz. Daarom bergen de
pedagogische medewerkers hun jassen en tassen op buiten het bereik van de kinderen, en
wel in het kantoor.

3.14 Overige afspraken


Er moet, in verband met mogelijke ongelukken, een telefoon aanwezig zijn die
daadwerkelijk gebruikt kan worden



Het is altijd bekend wie de kinderen komen halen



Onbevoegden worden niet toegelaten in het pand/buitenruimte

December 2015

Protocol VH HVH – Veiligheid bij Kinderopvang Het Vlinderhof - door W.G.

pag.10



Bij twijfel worden de ouders ingelicht en het kind niet meegegeven



Kinderen worden opgetild onder de oksels, in de middel of onder de billen, maar
niet aan de handen i.v.m. het uit de kom schieten van elleboog of schouder



Verwijder meteen de schroeven, spijkers en punaises bij het verwijderen van
schilderijen en kaarten.



Gebruik de slaapkamer niet als opslagruimte.



Kinderwagens, fietsjes, maxi-cosi, etc. worden niet in de looproute gezet



Pedagogisch medewerkers helpen de kinderen altijd bij “gevaarlijke”dingen zoals in
een stoel klimmen, uit de stoel klimmen, aan/van tafel gaan etc.
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