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Protocol: Veilig omgaan met dieren 

Waarom dit protocol? 

Onze opvang is gevestigd op een (zorg)boerderij en wij zijn groene kinderopvang (stichting Groen Cement). Dat 

betekent dat er dieren aanwezig zijn op het erf. Dat betekent voor de kinderen dat er veel te leren is maar ook 

dat er risico’s zijn. Middels dit protocol ondervangen wij de meeste risico’s en leren wij kinderen hoe zij veilig 

met dieren om kunnen gaan. 

Op ons erf hebben wij de volgende dieren: 

- Kippen 

- Pony’s en paarden 

- Konijnen 

- Honden 

- Poezen 

- Schapen 

- Alpaca’s 

Voor elk dier hebben wij vastgesteld welke voornaamste risico’s het omgaan met het dier met zich mee brengt. 

Ook hebben wij in beeld wat en hoe we met deze dieren omgaan. 

Elke dag voeren wij de dieren en soms bedenken wij andere ontwikkelingsactiviteiten met deze dieren bijv. het 

verzorgen van een konijn (kammen) en een pony roskammen of met een karretje rijden. Voor de veiligheid 

gaan wij altijd met 2 personen op pad waarvan minstens 1 gekwalificeerde pedagogisch medewerker. Ook hier 

maken wij gebruik van het 4-ogen/orenprincipe d.w.z. dat iedereen die aanwezig is op het erf/bedrijf mee kijkt. 

Na het omgaan met de dieren, wassen wij de handen. In het Veiligheidsbeleidsplan wordt dit ook beschreven.  

De kinderen dragen laarzen van Het Vlinderhofje en wij ook. Personeel draagt bedrijfskleding i.v.m. de 

veiligheid en herkenbaarheid. Wij vragen ouders om zeker niet de nieuwste jas/kleren aan te doen bij hun kind.  

De dierenarts komt elk jaar alle dieren controleren op zoönosen.  Ook controleert hij de dieren op hun 

gesteldheid en vaccineert hij hen indien nodig. De controle van 2020 volgt nog. 

In dit protocol worden alle risico’s voor de mensen genoemd. Alle andere dierenziektes niet. 
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Onze dieren. 

 

Kippen. 
 Wij voeren de kippen oud (maar niet beschimmeld) brood en kijken wij of er eieren in het leghok liggen. Wij 

aaien de kippen niet, geven wel stukjes brood en evt. groenvoer. Wij maken geen hokken schoon. 

• Risico’s: pikken, krabben  

• Ziektes: dier op mens overdraagbare ziektes; zoönosen. 

• Gedrag van de dieren: pikken, krabben met hun poten, vliegen 

 

Pony’s/paarden. 
Op ons erf zijn 18 paarden en pony’s aanwezig. Zij zijn van de zorgboerderij en worden gebruikt voor cliënten. 

Elke dag aaien wij de pony’s en paarden. Wij gaan altijd met 2 personen begeleiding naar de paarden/pony’s en 

wachten altijd op de eigenaresse van de paarden/pony’s om ons te begeleiden bij de wei. De eigenaar van de 

paarden is een erkend paardentrainster. Zij begeleidt cliënten van de zorgboerderij en geeft o.a. 

paardencoaching/spiegelen met paarden maar ook begeleidt zij autistische kinderen met paarden. Als kinderen 

op de dieren willen zitten/paardrijden, dan dragen de kinderen een cap.  

Wij verschonen geen paarden-wei (mest wegbrengen) en voeren niet. De verzorging van de dieren doen wij 

ook niet. Hoogstens als ontwikkelingsactiviteit (roskammen).  

• Risico’s: bijten, op de voeten en gaan staan, slaan met de benen, personen die eraf vallen, tegen 

personen lopen/omver lopen, op hol slaan 

• Ziektes: zoönosen 

• Gedrag van de dieren: : paarden kunnen ontsnappen, met hun benen slaan, happen, tegen de 

kinderen aan lopen 

De paarden staan onder controle van de dierenarts → ziektes 

 

Handelingsprotocol bij het ontsnappingen van paarden/pony’s. 

Er kan een paard/pony ontsnappen ondanks de nieuwe omheining.  

Gebeurt dit dan handelen wij als volgt: 

•  De pm’er die voorop loopt, neemt de kinderen mee naar de kinderopvang. 

• De pm’er zorgt dat de kinderen voor haar lopen en met de rug naar achteren.  

• De laatste medewerker sluit met de rug naar het dier toe het hek z.s.m.  

 

Wij laten de hekken nooit helemaal dicht zitten of helemaal openstaan als we op pad gaan i.v.m. ons 

handelingsprotocol bij ontsnappingen. 

 

Konijnen. 
 Wij voeren de konijnen elke dag oud (maar niet beschimmeld) brood, soms groenvoer en wij controleren of de 

konijnen voldoende water hebben 

• Risico’s: bijten, weglopen, slaan met de achterpoten 

• Ziektes: myxomatose, zoönosen  

• Gedrag van de dieren: Bijten, krabben, ontsnappen 

 

Honden. 
Wij aaien de honden maar geven hen geen voer of verzorgen hen, laten hen niet uit. 
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• Risico’s: bijten, grommen, springen, krabben, likken 

• Ziektes: zoönose 

• Gedrag van de dieren: Grommen, bijten, likken en krabben 

 

Poezen. 
 Wij aaien de poezen maar geven hen geen voer of verzorgen hen verder niet (geen kattenbak verschonen 

o.i.d.). 

• Risico’s: krabben, bijten, slaan met de poten 

• Ziektes: zoönose 

• Gedrag van de dieren: Krabben, bijten, likken 

 

Schapen. 
Wij geven de schapen oud (maar niet beschimmeld) brood en als de schapen dit toelaten aaien wij hen. Wij 

maken geen wei of hok schoon en scheren de schapen verder niet. Ook verzorgen wij de hoeven van de 

schapen niet. 

• Risico’s: bijten, springen over het hek, klimmen tegen het hek, omver lopen 

• Ziektes:  zoönosen. Ik noem de ziektes niet die niet op mensen overdraagbaar zijn. 

• Gedrag van de dieren: bijten,  de schapen komen heel makkelijk bij je als je naar hen toe gaat 

 

Alpaca’s. 
Wij geven de alpaca’s oud (maar niet beschimmeld) brood en als de alpaca’s dit toelaten aaien wij hen. Wij 

maken geen wei of hok schoon en scheren de alpaca’s verder niet. Ook verzorgen wij de hoeven van de 

alpaca’s niet.  

• Risico’s: omver lopen, op de voeten gaan staan, spugen, bijten, schoppen, ontsnappen 

• Ziektes: zoönosen. Ik noem de ziektes niet die niet op mensen overdraagbaar zijn. 

• Gedrag van de dieren: spugen, bijten, schoppen 

 


