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Inleiding 
 
In dit beleidsstuk lees je welke afspraken we hanteren binnen Zeevonk zodat er voor de kinderen en 
de medewerkers van BSO Het Zeehuis en Waldorfschool Zeevonk zoveel als mogelijk een veilige en 
gezonde omgeving geschapen kan worden. 
 
Waldorfschool Zeevonk vindt onderdak in het Elisabeth Vreedehuis.  
BSO Het Zeehuis bestaat nu enkel en alleen uit buitengroepen welke gebruik maken van Het 
Vreedehuis als schuillocatie. In de nabije toekomst hopen we op een nieuwe locatie voldoende 
binnenruimte te hebben zodat er ook binnengroepen kunnen zijn binnen het Zeehuis. 
 
Waarom en voor Wie 
We willen een veilige en gezonde omgeving creëren binnen Zeevonk voor zowel kinderen als de 
pedagogische medewerkers; een omgeving waarin de kinderen zich gezond kunnen ontwikkelen en 
zichzelf kunnen zijn. Kinderen worden zoveel als mogelijk beschermd tegen grote risico’s met 
ernstige gevolgen en leren omgaan met kleine risico’s.  
Buiten de vaste pedagogisch medewerkers geldt dit beleid ook voor vrijwilligers, stagiaires en 
invallers. Eenieder wordt gevraagd dit beleid te kennen en toe te passen. 
 
De kinderen worden op de hoogte gebracht van de afspraken op een manier die passend is bij hun 
ontwikkeling, op een manier zoals een ouder dat in zijn gezin zou doen. Voor de jongsten zal dat 
vooral zijn door het geven van het goede voorbeeld zodat er nabootsing en navolging kan zijn. Voor 
de oudere kinderen zijn er meer gesproken aanwijzingen en eventuele waarschuwingen en veel 
herhaling. Op deze manier leren de kinderen, naast door vallen en opstaan, omgaan met kleine en 
grotere risico’s.  
 
IKK  
Dit protocol is gebaseerd op de eisen vanuit de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang).  
Op basis van deze wetgeving moet er een actueel veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn. In de 
praktijk wordt er gehandeld zoals in het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschreven is. De 
belangrijkste eisen aan het veiligheids- en gezondheidsbeleid zijn:  

• De kinderopvangondernemer houdt het veiligheids- en gezondheidsbeleid actueel; 	
• Het veiligheids- en gezondheidsbeleid beschrijft hoe het beleid, samen met de pedagogisch 

medewerkers, een continu proces is van opstellen, implementeren, evalueren en 
actualiseren; 	

• Het beleid gaat over de voornaamste risico’s met grote gevolgen en het risico op 
grensoverschrijdend gedrag. Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt 
worden en hoe gehandeld moet worden zodra een ongezonde en/of onveilige situatie zich 
voordoet; 	

• Pedagogisch medewerkers leren kinderen omgaan met kleine risico’s. In het veiligheids- en 
gezondheidsbeleid staat beschreven hoe dat kinderen geleerd wordt; 	

• In het beleid staat ook hoe het risico op grensoverschrijdend gedrag door zowel aanwezige 
volwassenen als kinderen zo veel als mogelijk wordt beperkt; 	

• De achterwachtregeling maakt ook onderdeel uit van het veiligheids- en gezondheidsbeleid. 	
 
Leeswijzer 
De Wet IKK bestaat uit vier pijlers. De pijlers gaan in op de ontwikkeling van het kind, de veiligheid en 
gezondheid, stabiliteit en ten slotte op het vak kinderopvang. In iedere pijler zijn maatregelen 
opgenomen die de kwaliteit van de kinderopvang zullen verbeteren. 
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In het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid gaan we eerst in op grote risico’s; dit zijn risico’s met 
ernstige gevolgen. Hierbij vormt het beschrijven en adresseren van het risico op grensoverschrijdend 
gedrag door volwassenen een belangrijk onderdeel. Vervolgens komen de risico’s met minder 
ernstige gevolgen aan bod. Tot slot staan we stil bij de achterwachtregeling.  
 
Risico’s 
Per risico hebben we nagedacht over de gevolgen en mogelijk letsel hiervan en hebben we adequate 
maatregelen opgesteld. We hebben ook stil gestaan bij de manier waarop we kinderen kunnen leren 
omgaan met aanvaardbare risico’s. Vervolgens hebben we met elkaar besproken hoe we de 
maatregelen kunnen borgen in de organisatie. We kiezen ervoor om enkele protocollen toe te 
voegen aan de beschrijving van het beleid Veiligheid en Gezondheid. Dit plan dient als raamwerk 
voor al deze vastgestelde afspraken. Ons beleid zal actueel zijn en een continu proces binnen de 
organisatie Zeevonk. Evalueren en actualiseren, zowel met pedagogisch medewerkers als met 
ouders, zijn hierbij belangrijke sleutelwoorden.  
De risico’s en bijbehorende afspraken groeperen zich rondom momenten tijdens de dag of situaties 
die zich kunnen voordoen in het contact tussen kinderen onderling of pedagogisch medewerker en 
kind. We beschrijven daarin afwisselend hoe we risico’s beperken, hoe we daarmee omgaan met de 
kinderen, welke aanvullende instrumenten we daarvoor hebben en wat te doen als er zich 
daadwerkelijk een onveilige of ongezonde situatie voordoet. 
 
Cyclisch Werken 
We spreken over levende documenten. Al onze protocollen en beleidsdocumenten worden met 
regelmaat, ten minste een keer per jaar, besproken in een teamoverleg om te controleren of het 
beleid overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast wordt het beleid aangepast of tijdelijk 
aangevuld wanneer er in de werkelijkheid een verandering plaats vindt. Ook na een ongeval of bij 
nieuwe inzichten wordt het beleid getoetst en eventueel aangepast.  
Voor ons is het belangrijk dat alle medewerkers, stagiaires, vrijwilligers, invalkrachten en ouders op 
de hoogte kunnen blijven van de eventuele veranderingen in ons beleid Veilige en Gezonde 
Omgeving en andere beleidsdocumenten. We waarborgen dit op de volgende manier: Aangepaste 
documenten worden met de datum van verandering in de gezamenlijke Drive gezet. Daarnaast 
worden deze toegevoegd aan de fysieke “medewerkersmap”. In een teamoverleg wordt de 
verandering benoemd en doorgesproken.  
Voor ouders worden de desbetreffende documenten op de website geplaatst. In het inwerkplan 
wordt benoemd waar invalkrachten de documenten kunnen vinden. 
 
In dit beleidsplan alsook in het Pedagogische Beleidsplan staan verwijzingen naar protocollen welke 
een aanvulling vormen op het Beleid Veiligheid en Gezondheid. Ook deze protocollen zijn te vinden 
in de map “medewerkers” en in de Cloud -drive en alle medewerkers weten deze te hanteren en te 
vinden. 
 
Protocollen Gezondheid  

• Signalering bijzonder gedrag [G1] 
• Protocol ziekte en medicijnen [G2] 

 
Protocollen Veiligheid 

• Ontruimingsplan en Brandoefening [V1] 
• Protocol Ophalen [V2] 
• Protocol Kind Vermist [V3] 
• Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld [V4] 
• Achterwachtregeling [V5] 
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Algemene Protocollen 
• Pedagogisch Beleidsplan [P1] 
• Beleid Veilige en Gezonde omgeving [P2] 
• Klachtenreglement Zeevonk [P3] 
• Afspraken Persoonsgegevens [P4] 
• Vrijwilligersbeleid [P5] 
• Pedagogisch Beleidsmedewerker / coach [P6] 

 
Formulieren 

• Ongevallen Registratie [F1] 
• Formulier Medicijngebruik [F2] 
• Toestemmingsformulier [F3] 
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Grote Risico’s 
 
In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste en grootste risico’s die binnen Zeevonk kunnen 
leiden tot ernstige ongevallen, incidenten of gezondheidsproblemen. We hebben de risico’s 
onderverdeeld in drie groepen:  

1. Fysieke veiligheid; 
2. Sociale veiligheid en; 
3. Gezondheid.  

Per categorie hebben we belangrijke risico’s benoemd met de daar bijhorende maatregelen die zijn 
of worden genomen om het risico tot een minimum te beperken. Daar waar het risico, ondanks 
preventieve maatregelen, toch optreedt, hebben we een vooraf bepaalde handelswijze vastgelegd. 
Waar nodig wordt verwezen naar het bijhorende protocol.  
 
 
Fysieke Veiligheid 
 
Vallen van grote hoogte 
De kinderen klimmen in bomen en klimmen in speeltoestellen in een speeltuin. Daarnaast zullen 
kinderen altijd blijven experimenteren met het klimmen op dingen die daarvoor niet bedoeld zijn. In 
veel gevallen weten de kinderen wat wel en niet mag en dat wordt ook altijd benadrukt. Ondanks dat 
er een medewerker vlak in de buurt is kan een kind van een speeltoestel vallen. Dit is niet uit te 
sluiten of te voorkomen. Het is uiteraard heel vervelend voor het kind, maar wel een acceptabel 
risico.  
 
Maatregelen die wij nemen: 

• Er wordt individueel ingeschat hoe hoog een kind kan klimmen; 
• Extra uitkijken bij het klimmen in vochtige bomen; 
• Niet klimmen boven stenen, uitstekende harde objecten zoals afgezaagde boomtakken; 
• We klimmen in gezonde, levende bomen of dode bomen waar de pedagogisch medewerker 

toestemming voor geeft; 
• De kinderen leren om niet in ‘breekbomen’ te klimmen zoals populier, klimop, 

paardenkastanje of kraakwilg; 
• De kinderen leren steun te zoeken met 3 ledematen; 
• De kinderen leren om gebruik te maken van takken die dikker zijn dan hun eigen been; 
• De pedagogisch medewerker laat kinderen vooral gecontroleerd leren en ervaren wat er mis 

kan gaan. Bijvoorbeeld dat je je evenwicht verliest wanneer een boom glad is of als een tak 
breekt. Daarbij grijpt ze in als het gevaarlijk wordt; 

• De pedagogisch medewerker is alert op extra hoogte bij bijvoorbeeld bomen op hellingen. 
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt:  

• Mocht een kind toch van grote hoogte vallen dan handelt een pedagogisch medewerker 
volgens de richtlijnen van de kinder-EHBO; 

• Er zijn EHBO-spullen aanwezig op de locatie en in de tassen. Zo kunnen de medewerkers 
eventuele verwondingen hygiënisch behandelen; 

• Er is altijd een medewerker aanwezig die opgeleid is in kinder-EHBO; 
• Er is altijd een telefoon aanwezig; 
• Indien nodig wordt 112 gebeld; 
• Een ernstig incident wordt beschreven in de ongevallen registratie en de ouders worden 

ingelicht. 
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Vallen op School/ op de schuillocatie 
• Er wordt niet gerend in de gangen; 
• Kleuters lopen altijd bij de spijlen van de trap zodat ze zich vast kunnen houden; 
• Onderbouwkinderen lopen altijd rechts van de trap, achter elkaar. 

 
Verstikking 
De kinderen van Het Zeehuis spelen met touwen met als risico verstikking. Ook maken we gebruik 
van gezamenlijke maaltijden, waarbij er kans is op verstikking door het zich verslikken. 
 
Maatregelen die wij nemen: 

• Het spelen met touwen gebeurt altijd onder toezicht van pedagogisch medewerkers;  
• De pedagogisch medewerker heeft zicht op wie er met touwen speelt en hoeveel touwen er 

in gebruik zijn, zodat de touwen na het spelen ook weer kunnen worden opgeruimd; 
• Kinderen leren dat zij nooit een touw/lint bij zichzelf of een ander om de nek mogen doen; 
• Tijdens het eten zitten de kinderen om verslikking door tegelijkertijd spelen en eten te 

voorkomen; 
• Bij het eten houden de pedagogisch medewerkers in de gaten of een kind rustig eet om 

stikgevaar te voorkomen. 
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt:  

• Mocht een kind toch verstrikt raken in een touw, dan wordt dit touw zo snel mogelijk 
verwijderd;  

• Mocht een kind verstikkingsproblemen hebben door klein materiaal of verstrengeling in een 
touw dan handelen de medewerkers vervolgens volgens de richtlijnen van de kinder-EHBO; 

• Indien nodig wordt 112 gebeld; 
• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig is geweest 

en de ouders worden ingelicht. 
 
Verstikking op School/ op de schuillocatie 

• Kinderen leren dat ze klein speelgoed niet in de mond mogen stoppen. 
 
Vergiftiging 
Kinderen zijn nieuwsgierig naar hoe voorwerpen, vloeistoffen en alledaagse dingen smaken. We 
kunnen niet de natuurlijke drang van (sommige) kinderen tegenhouden door hen te verbieden om 
ergens aan te likken of iets stiekem in hun mond te stoppen. Als we het zien, reageren we, 
afhankelijk van het risico dat het eten/proeven met zich meebrengt.  
 
Maatregelen die wij nemen: 

• Kinderen leren over de eetbare natuur. Voordat kinderen iets in hun mond stoppen moet 
eerst toestemming worden gevraagd. Paddenstoelen mogen in geen geval geplukt en 
gegeten worden; 

• Kinderen mogen geen vreemde en scherpe voorwerpen (glas of metalen) oprapen. Wanneer 
kinderen iets vreemds, glas of metaal vinden moeten ze dit laten weten aan een pedagogisch 
medewerker die het vervolgens kan opruimen; 

• Bij de afbakening van het buitenspeelgebied maakt de pedagogisch medewerker een ronde 
om te zien of er gevaarlijke of giftige voorwerpen liggen; 

• Zwerfvuil wordt door de pedagogisch medewerker opgeruimd; 
• De kinderen weten dat ze dode dieren moeten laten liggen en dat ze niet mogen worden 

verplaatst; 
• De verse en rottende dierlijke resten worden niet met blote handen aangeraakt; 
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• Een pedagogisch medewerker kan zonodig het dode dier begraven; 
• Botten, veren en dergelijke mogen worden verzameld, maar alleen als er geen verse 

vleesresten meer opzitten en ze niet meer ruiken; 
• We nemen geen bederfelijk eten zoals kaas en melk mee wanneer we gaan picknicken op zeer 

warme dagen. 
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt:  

• Indien dode dieren per ongeluk wel worden aangeraakt, worden handen grondig gewassen, 
of met een hygiënisch doekje schoongemaakt; 

• Bij het vermoeden dat het kind iets giftigs in zijn mond heeft gestopt wordt acuut gevraagd te 
spugen en de mond met water te spoelen; 

• Drinkwater wordt dagelijks ververst en zit in een onbreekbare fles. Flessen kunnen worden 
gevuld in de diverse Dunea-waterpompen die in de struingebieden staan; bij de zandvlakte of 
in de speeltuin; 

• Bij twijfel wat te doen, wordt altijd 112 gebeld. Dit doet de pedagogisch medewerker die op 
de groep staat;	

• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig is geweest 
en de ouders worden ingelicht. 
 

Vergiftiging op School/ op de schuillocatie 
• Schoonmaakmiddelen staan buiten het bereik van kinderen. 

 
Verbranding 
Verbranding kan gebeuren door verschillende oorzaken, bijvoorbeeld door zon, hete drank/water, of 
door open vuur.  
 
Maatregelen die wij nemen: 

• Kinderen worden ingesmeerd met biologische zonnebrandcrème;  
• In periodes van sterke zon wordt de schaduw opgezocht tussen 12:00 en 15:00 uur; 	
• Er wordt extra water gedronken op deze dagen;	
• We adviseren bij zon ook lange mouwen maar ten minste bedekte schouders;	
	
• Thee gaat nooit kokendheet de thermosfles in maar wordt op drinktemperatuur 

meegenomen;	
	
• De kinderen zijn nooit alleen bij het vuur;	
• Er wordt nooit op meerdere plekken tegelijk vuur gemaakt;	
• Kinderen die hout op het vuur mogen leggen of erin mogen poken worden te alle tijden 

begeleid door een pedagogisch medewerker;	
• Vuur maken we alleen als er twee volwassenen aanwezig zijn; 
• Een vuur wordt in een vuurschaal, daarvoor bestemde bak of op een open plek in het zand 

gemaakt; 
• Kinderen houden afstand van de vuurplaats; voor minder afstand moet de pedagogisch 

medewerker toestemming geven; 
• Alleen kinderen met toestemming van de pedagogisch medewerker mogen met 

poken/stokken in het vuur komen; 
• De poken/stokken worden laag gehouden; 
• Kinderen mogen niet met de kooltjes van het uitgedoofde en afgekoelde vuur spelen. Alleen 

als hier toestemming voor wordt gegeven. Bijvoorbeeld voor het schrijven/tekenen met 
zelfgemaakt houtskool; 
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• Er is altijd voldoende water of een blusdeken aanwezig; 
• De kinderen dragen zoveel mogelijk wollen en katoenen kleding; 
• De regels voor hoe dichtbij je bij het vuur mag komen worden afgestemd op het weer (wind) 

en op de kleding die de kinderen op dat moment dragen (synthetische stoffen). 
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt:  
• Mocht er toch een brandwond ontstaan dan zal de pedagogisch medewerker handelen 

volgens de richtlijnen van de kinder-EHBO; 
• Er zijn EHBO-spullen aanwezig in de tassen die worden meegenomen om eerste hulp bij 

brandwonden te kunnen verlenen; 
• Bij een ernstige verbranding wordt meteen 112 gebeld.;	
• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig is en de 

ouders worden ingelicht. 
 
Verbranding op School/ op de schuillocatie 

• Kinderen mogen tijdens kookmomenten alleen in de keuken onder begeleiding van een 
volwassene; 

• Kinderen die afwassen worden begeleid in het maken van een warm sopje; 
• Thee wordt door de begeleider met koud water gemengd tot drinktemperatuur alvorens het 

wordt aangeboden aan de kinderen. 
 
Verdrinking 
De kinderen van Het Zeehuis gaan in de zomermaanden wel eens roeien of naar het strand wat een 
risico op verdrinking met zich meebrengt. 
 
Maatregelen die wij nemen: 

• Om het risico van verdrinking tijdens het roeien te verkleinen zit er in elke boot een 
pedagogisch medewerker en dragen de kinderen zwemvesten; 

• De kinderen die meegaan moeten in het bezit zijn van een zwemdiploma; 
• Op het strand worden er met de kinderen afspraken gemaakt die rekening houden met het 

weer en de leeftijd van de kinderen die mee zijn; 
• We zullen nooit zwemmen in de zee; 
• Er worden afspraken gemaakt over tot hoever je mag pootjebaden; 
• Kinderen mogen alleen in zee met toestemming en begeleiding van een pedagogisch 

medewerker. 
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt:  

• Mocht er tijdens het roeien of bij een bezoek aan zee toch een kind te water raken en lijken 
te verdrinken zal de pedagogisch medewerker het kind uit het water halen en eventueel in 
de boot of op de kant eerste hulp bieden; 

• Bij twijfel wat te doen, wordt altijd 112 gebeld. Dit doet de pedagogisch medewerker die op 
de groep staat; 

• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig is geweest 
en de ouders worden ingelicht. 

 
Ongelukken in het verkeer 
Omdat we op weg gaan naar verschillende buiten(speel)locaties nemen de kinderen deel aan het 
verkeer waar mogelijk grote risico’s worden gelopen. 
 
Maatregelen die wij nemen: 
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• We maken duidelijke afspraken met de kinderen over het luisteren tijdens het lopen, het 
lopen als een groep, hoe we oversteken, etc; 

• We zorgen dat we altijd als groep lopen; 
• We lopen op straat altijd twee aan twee met je vaste maatje in een aangesloten rij; 
• Indien er meer dan één pedagogisch medewerker is, zal er één voor en één achter lopen; 
• Bij aanwezigheid van enkel één pedagogisch medewerker zal deze achteraan lopen zodat het 

overzicht wordt gehouden; 
• Oversteken gebeurt altijd gezamenlijk en op teken van de pedagogisch medewerkers, zoveel 

mogelijk bij zebrapaden; 
•  In het bos mogen de handen los. Op afgesproken punten moeten de kinderen wachten op 

de begeleiders, boom op de hoek, waterpomp, het bankje; 
• Kleuters blijven op het pad, vanaf klas 1 mogen de kinderen kleine binnenweggetjes nemen 

in het bos, ze moeten hiervoor toestemming van de begeleider vragen, altijd met meerdere 
klasgenootes en wachten op volgende afgesproken punt. 

•  
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt: 

• Bij twijfel wat te doen, wordt altijd 112 gebeld. Dit doet de pedagogisch medewerker die op 
de groep staat;  

• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig is geweest 
en de ouders worden ingelicht. 

 
Sociale Veiligheid 
Vermissing 
De kinderen van Zeevonk spelen in het bos, de speeltuin, strand of duinen. Daarbij is er een groter 
risico op het vermissen van een kind. 
Ook bij overdrachtsmomenten van school naar BSO en van BSO naar ouder is het risico op vermissing 
groter. 
 
Maatregelen die wij nemen: 

• De pedagogisch medewerkers checken op de verzamelplaats op school de presentielijst en 
overleggen met de leraar en /of bellen eventueel ouders bij de onverwachte absentie van 
een kind; 

• Er is een heldere overdracht van school naar BSO; de juffen van de school weten welke 
kinderen naar de BSO gaan; 

• Kinderen die naar de bso gaan verzamelen bij de begeleider in de binnentuin van het 
Vreedehuis; 

• Op gezette tijden wordt het aantal kinderen geteld, bij vertrek naar bos, bij aankomst, bij 
verzamelen om terug te gaan, bij aankomst school; 

• Wanneer het kind aan het einde van de dag de pedagogisch medewerker in het bijzijn van de 
ouder een hand heeft gegeven valt het kind onder de verantwoordelijkheid van de ouder; 

• Er is een ‘protocol Kind Vermist’ [V3] gemaakt waarin wordt beschreven hoe om te gaan met 
eventuele vermissing en het voorkomen van vermissing; 

• Deze protocollen zijn te vinden in de Drive en in de medewerkersmap in het kantoor en 
worden minstens één keer per jaar besproken in een teamvergadering en na een eventueel 
incident. 

 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt: 

• Mocht het toch voorkomen dat een kind vermist is dan volgen de medewerkers de richtlijnen 
van het genoemde protocol; 
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• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig was en de 
ouders worden ingelicht. 

 
Buitenstaanders 
De schoolklassen van Waldofschool Zeevonk worden gehuurd en bevinden zich in het Elisabeth 
Vreedehuis. De overige ruimten van dit gebouw worden gebruikt door andere bezoekers. Er is met 
de mede-gebruikers een nauwe samenwerking op het gebied van veiligheid, tezamen wordt de bhv-
cursus gedaan. De receptie van het gebouw wordt bemand door een vaste groep vrijwilligers en ook 
de beheerders van het gebouw zijn vaste gezichten die allen de mensen van de school kennen. 
De grootste kans op ontmoeting met buitenstaanders is dan ook in het buitengebied. 
 
Maatregelen die wij nemen: 

• De pedagogisch medewerkers zijn alert op andere volwassenen in het speelgebied; 
• Zij maken contact met vast terugkerende gezichten zodat men weet wie, hoe, wat en waar; 
• De kinderen wordt geleerd niet met andere dan hun eigen juf/meester mee te gaan; 
• De kinderen wordt geleerd niets aan te nemen van anderen dan van hun eigen juf/meester; 
• De pedagogisch medewerker kan apart gedrag van andere aanwezige volwassenen met de 

telefoon vast te leggen; 
• Kleuters spelen altijd in het zicht van de begeleider; 
• Grotere kinderen (vanaf klas 1) spelen dichtbij de begeleider en houden zich aan de gestelde 

grenzen; 
• Mochten grotere kinderen naar een plekje buiten het gebied willen gaan (de pomp, de 

‘omgevallen boom’ e.d.) dan moeten ze hiervoor toestemming vragen. Altijd samen gaan en 
zeggen dat ze terug zijn. 

 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt: 

• Bij twijfel wat te doen, wordt altijd 112 gebeld. Dit doet de pedagogisch medewerker die op 
de groep staat; 

• Het incident wordt beschreven in de ongevallen registratie wanneer het ernstig is geweest 
en de ouders worden ingelicht; 

• Hiervan kan ook melding gemaakt worden bij politie. 
 
 
Grensoverschrijdend gedrag en kindermishandeling 
Mocht het gebeuren dat een van de medewerkers het idee heeft dat er grensoverschrijdend gedrag 
plaatsvindt binnen de opvang door kinderen onderling of door medewerkers dan zal daar op een 
adequate manier op worden gereageerd. Bij vermoeden van mishandeling zal de medewerker de de 
stappen in het beleid kindermishandeling [V4] volgen. 
 
Maatregelen die wij nemen: 

• Het bieden van een sociaal veilige omgeving is een belangrijk onderdeel van ons Pedagogisch 
Beleidsplan. Hierin hebben we dit verder uitgewerkt [P2]; 

• Kinderen wordt heldere informatie gegeven, krijgen regelmatig te horen op een positieve 
manier wat er van ze verwacht wordt en worden aangesproken op grensoverschrijdend 
gedrag; 

• Bij structurelere situaties van grensoverschrijdend gedrag door kinderen hanteren we het 
protocol Signalering Bijzonder Gedrag [G1] eventueel aangevuld met het protocol meldcode 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld [V4]. Hierin is ook beschreven hoe ouders betrokken 
kunnen worden; 

• Ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag gebruiken we de ‘Meldcode huiselijk geweld 
[V4]’ met daar bijbehorende gedrags(code)regels; 	
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• Het hele team is op de hoogte van de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
waarmee we werken. Onze aandachtsfunctionaris is Mariëlle Groot Wassink. Zij houdt dit 
protocol bij en brengt dit jaarlijks onder aandacht van de medewerkers.	

• In het protocol kindermishandeling is ook oog voor grensoverschrijdend gedrag van een 
pedagogisch medewerker. Daarnaast hebben de pedagoog, andere vennoten en andere 
collega’s oog voor het handelen van pedagogisch medewerkers en spreken elkaar aan op 
grensoverschrijdend gedrag; 

• Alle kinderen worden op regelmatige basis tijdens de pedagogische vergaderingen 
besproken. Onderbuikgevoelens worden tijdens deze besprekingen uitgesproken en indien 
nodig getoetst aan de signaleringslijsten van de Meldcode. Bij een signalering van 
kindermishandeling zullen we acuut een gesprek inplannen met naaste collega’s en de 
leerkracht van de klas van het betreffende kind om onze bevindingen te delen. Van hieruit 
gaan we zo nodig verder met een actieplan in overleg met onze aandachtfunctionaris; 	

• Kinderen krijgen dagelijks de mogelijkheid om een situatie in te brengen tijdens de ruimte 
die gecreëerd wordt na het eetmoment;	

• De kinderen worden geobserveerd door hun mentor. 
 
Handelswijze indien dit risico zich verwezenlijkt:  

• De gepaste route, beschreven in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling [V4] 
wordt gevolgd. Hiertoe wordt gezamenlijk in de pedagogische vergadering besloten.  

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

• Persoonlijke hygiëne;	
• Gezondheidsrisico’s kinderen met allergieën en medicijngebruik	
• Weersomstandigheden en kleding. 	

	
Persoonlijke hygiëne 
Maatregelen die wij nemen:  

• Er wordt op toegezien dat voor vertrek alle kinderen hebben geplast en handen gewassen 
zodat er aansluitend aan de tocht naar de buitenplek eerst met schone handen gegeten kan 
worden;	

• Waterflessen worden gevuld voor het weggaan;	
• Handen worden met water gewassen na het aanraken van dode dieren of uitwerpselen, na 

een bezoek aan de wc, en als we wonden hebben verzorgd. Op de meeste plekken in het 
buitengebied zijn waterpompen van DUNEA en de pedagogisch medewerker heeft altijd 
water mee; bij de zandvlakte en op de speeltuin zijn waterpompen;	

• Op de schuillocatie zijn indien nodig droge kleren aanwezig. 	
	

Hygiëne op School/ op de schuillocatie 
• Na binnenkomst van buiten gaan de kinderen eerst in de toiletten in de kelder handen 

wassen; 
• Op iedere wc is zeep en papieren doekjes aanwezig; 
• Kinderen hebben een eigen drinkbeker. 
	

Allergieën en medicijngebruik	
• Als een kind een voedselintolerantie en/of allergie heeft en of een epi-pen bij zich moet 

hebben, dan moeten ouders dat tijdens het welkomstgesprek aan ons bekendmaken; 
• Ouders moeten een toestemmingsformulier ondertekenen indien er medicatie of een Epi-

Pen moet worden toegediend bij ernstige allergieën; 
• In de Map Kinderen zit het formulier Overeenkomst Medicijngebruik [F2]; 
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• Eventuele medicijnen worden bewaard in de rugzak van de pedagogisch medewerker; 
• Invalkrachten worden door collega’s op de hoogte gebracht van allergieën en 

medicijngebruik. 
• Medicijnen zijn voorzien van de naam van het kind én al eerder thuis toegediend. Vóór 

toediening wordt de bijsluiter gelezen; 
• Wanneer een kind zich niet lekker voelt bekijkt de pedagogisch medewerker of het nodig is 

om terug te gaan naar de schuilplek. Is het niet nodig om terug te gaan dan wordt er een 
beschutte of schaduwrijke plek gevonden voor het kind om te rusten; 

• Wanneer een kind koorts krijgt worden de ouders van het zieke kind gebeld om het kind te 
komen ophalen. Teruggaan naar één van de schuillocaties gebeurt altijd met de hele groep 
tenzij er genoeg volwassenen zijn om op te splitsen. We gebruiken geen paracetamol of 
thermometer; 

• Wanneer een kind bij de start op school al niet lekker blijkt kan overwogen worden het kind 
te laten ophalen 

 
Weersomstandigheden en kleding 
Er is een verhoogd risico op onderkoeling en kouvatten. Kinderen gaan in principe iedere keer naar 
buiten. En zijn dan zeker meer dan twee uur buiten. Het goed kleden van de kinderen is een 
verantwoordelijkheid van de ouders. Wij informeren hen over de praktische zaken rondom de 
buitengroep en het goed kleden is daar een belangrijk onderdeel van. Als kinderen te koud of niet 
goed gekleed zijn, zullen wij de ouders hier op aanspreken bij het halen. Wij hebben reservekleding 
op de schuillocatie. 
 
Maatregelen die wij nemen:  

• In principe spelen wij altijd buiten. Elke BSO-dag bekijkt de pedagogisch medewerker 
buienradar. Alleen als officiële instanties afraden om naar buiten te gaan, blijven we op de 
schuillocatie; 

• Bij kans op onweer, kiezen wij ervoor om in de buurt van de schuillocaties te blijven, zodat we 
snel binnen kunnen zijn als het onweer losbreekt. Wanneer we toch overvallen worden door 
onweer zorgen we zo snel mogelijk binnen te zijn. We schuilen niet onder bomen; 

• Sterke wind maar og geen storm: we blijven in de speeltuin; 
• Kou Op een lange winterdag starten de kinderen binnen en warmen zich tussendoor binnen 

op, of arriveren iets eerder dan gebruikelijk op een van de schuilplekken. Wanneer kinderen 
niet meer warm te krijgen zijn, gaan we naar een schuilplek. Pedagogisch medewerkers 
hebben op dit soort dagen warme reservekleding bij zich; 

• Buitenspeelkleding. Ouders wordt gevraagd buitenspeelkleding te verzorgen die warmte 
geeft en regen tegenhoudt. De kinderen mogen vies worden. Je kunt denken aan 
bedekkende kleding tegen insecten, stekels en kou. Een nat of vies pak is niet te voorkomen. 
Reserve kleding is op de schuilplekken aanwezig; 

• Brandveilige kleding. Brandveilige kleding van wol en katoen is gewenst. Is dit niet verzorgd 
dan zal een kind een grotere afstand van het vuur moeten houden; 

• Winterkleding. Kinderen moeten in de winter goede warme kleren dragen. Dat betekent: een 
warme winterjas, een warme broek met daaronder een lange onderbroek/thermokleding, 
muts, sjaal en handschoenen/wanten. Ook warme (berg)schoenen of (sneeuw)laarzen zijn 
dan fijn (regenlaarzen zijn te koud). Wollen hemden met lange mouwen zorgen voor nog 
meer speelplezier. 

• Reservekleding: Ieder kind heeft een eigen set reservekleding op school aanwezig, 
regenkleding en regenlaarzen. In de winter moeten de laarzen gevoerd zijn, of hebben de 
kinderen snowboots/warme schoeisel. 
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Kleine Risico’s 

In dit hoofdstuk beschrijven we kleinere risico’s. Wij doen onze uiterste best om de kinderen die bij 
Zeevonk komen een zo veilig en gezond mogelijke ontwikkelingsomgeving aan te bieden. We 
proberen ziekte, ongelukken of een onhygiënisch klimaat zo veel mogelijk te beperken. Toch vinden 
we het belangrijk om niet aan ‘overbescherming’ te doen. Kinderen moeten de kans krijgen om te 
leren van uitdagingen die ze aangaan en om op verantwoordelijke manier met messen en 
gereedschap om te gaan. Daarom beschermen we ze tegen onaanvaardbare risico’s en werken we 
dagelijks met aanvaardbare risico’s: een ongelukje tijdens het werken, een buil, een schaafwond, een 
val over speelgoed: het kan zomaar dagelijks gebeuren. Deze dingen ervaren kinderen in de 
thuissituatie en bij Zeevonk in het spel ook.  

Leren omgaan met deze risico’s is erg belangrijk voor kinderen. Dit bewerkstelligen we door de 
mogelijkheid te bieden tot het ervaren van risicovolle situaties tijdens het spelen. Hierdoor 
ontwikkelen kinderen risicocompetenties. Ze leren risico’s inschatten en ontwikkelen cognitieve 
vaardigheden om de juiste afweging te maken wanneer een risicovolle situatie zich voordoet. Het 
nemen van risico is een onderdeel van effectief leren. Risicovol spelen zorgt voor succeservaringen 
waardoor kinderen uitdagingen leren zien als iets om van te genieten. Dit vergroot op zijn beurt de 
onafhankelijkheid en het zelfvertrouwen.  

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 conflicten beter oplossen en emoties herkennen van speelmaatjes. Bewegingen die veel 
voorkomen bij het spelen zoals: slingeren, klimmen, rollen, hangen en glijden zijn niet alleen leuk 
voor de kinderen, maar ook van essentieel belang voor de motorische vaardigheden balans en 
coördinatie.  

We vinden het belangrijk om kinderen te stimuleren in hun drang naar exploratie en verwondering. 
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen de wereld om hen heen ontdekken en begrijpen. Het 
ene kind kan beter risico’s inschatten en ermee omgaan dan het andere. We trachten dan ook een 
manier te bedenken om met deze verschillen tussen kinderen om te gaan.  

Door afspraken, regels en protocollen accepteren wij risico’s die slechts kleine gevolgen hebben voor 
de kinderen en leren ze hier op een juiste manier mee om te gaan. De medewerkers vragen zich 
voortdurend af of bepaalde situaties aanvaardbaar zijn en een klein of groot risico vormen.  

Algemene maatregelen die we nemen:  
Er wordt kinderen geleerd om niet vlakbij ramen en (nood)deuren te spelen omdat dit een 
gevaarlijke situatie op kan leveren; 	
• Kleine risico’s ten gevolge van gebrekkig materiaal proberen we te voorkomen door het 

periodiek en gericht te controleren; 	
• Bij eventuele schade aan materiaal wordt dit tijdelijk niet meer gebruikt maar gerepareerd of 

weggegooid; 	
• We proberen te wild spel te begeleiden naar rustiger spelgedrag en tonen andere 

initiatieven; 	
• Kinderen die fysiek ruzie maken en elkaar pijn doen begeleiden we in hun gedrag. We 

reflecteren en gaan samen op zoek naar een oplossing. We grijpen in waar noodzakelijk; 	
• Voor nieuwe kinderen hebben we een duidelijke wenprocedure en aannamebeleid; 	
• Er is altijd een beroepskracht aanwezig met kinder-EHBO; 	
• Het spelmateriaal moet voor de hele groep, dus voor kinderen van 4 tot 12 jaar, veilig en 

bruikbaar zijn.  
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• De pedagogisch medewerkers en de kinderen zorgen gezamenlijk voor het opruimen en de 
terugkeer van het spelmateriaal; 

• Kinderen maken géén gebruik van hun mobiele telefoons, die blijven in hun tas; 
• In de buitengebieden en in het bos wordt niet onnodig hard geschreeuwd of gegild; 
• Kinderen spelen in principe in het zicht van de pedagogisch medewerker; 
• Wanneer er toestemming van de ouders is mogen kinderen uit zicht spelen. Toestemming via 

het toestemmingsformulier [F3];  
• Er wordt gedurende langere periode steeds op dezelfde plek gespeeld, de grenzen zijn 

daardoor bij de kinderen bekend. Wanneer een nieuwe plek of situatie zich voordoet bakent 
de pedagogische medewerker duidelijk de grenzen van het speelgebied af; 

• Gebiedsafbakening. Er wordt gezamenlijk een veiligheids- en gebiedsafbakeningsronde 
gehouden zodat de kinderen het speelgebied goed kennen. Wanneer er nieuwe kinderen 
komen wordt dit herhaald. 

 
 
Fysieke Veiligheid kleine risico’s 
Messen 
Kinderen mogen werken met raspen, vijlen en messen. Er kan een kist met raspen en vijlen mee naar 
buiten. Een kind krijgt een rasp of vijl van een pedagogisch medewerker en brengt deze ook weer 
terug. Pedagogisch medewerkers zien erop toe dat dit ook echt gebeurd. 

• Messen en vijlen worden weer opgeborgen wanneer ze niet gebruikt worden. Wanneer de 
messen gebruikt worden is er altijd een pedagogisch medewerker bij om toezicht te houden 

• Kinderen gebruiken alleen messen onder toezicht van een pedagogisch medewerker 
• Kinderen mogen alleen zittend een mes gebruiken.  
• Bij het slijpen of bewerken van stokken wordt de kinderen geleerd hun benen wijd uit elkaar 

te houden of juist tegen elkaar aan en naast zich te werken; 
• De kinderen moeten een mes altijd aan het handvat vastpakken; 
• De kinderen mogen niet lopen met een mes, niet zwaaien of gooien met een mes. 
• Als er honden aankomen altijd het mes in de hoes stoppen; 
• Soms moet een kind een tak zagen in het bos, dit wordt altijd gevraagd, de zaag wordt altijd 

met beschermhoes meegenomen en het wordt altijd gemeld als hij weer is teruggelegd. 
 
Honden 
In het buitengebied zijn altijd honden aanwezig dus is het goed dat er bewustzijn is op de risico’s 
hiervan. 

• Kinderen laten hun stokken vallen wanneer er een hond op hen afkomt en kruisen de armen 
voor de borst; 

• Bij ontstuimige honden leren de kinderen: zelf stil blijven staan en nooit ook gaan rennen 
• Vreemde honden worden niet geaaid; Altijd eerst vragen aan het baasje; 
• Pedagogisch medewerkers leren kinderen voorzichtig te zijn wanneer er een hond is en dat 

aanraken alleen mag na toestemming van het baasje en in het bijzijn van het baasje van de 
hond; 

• Honden kunnen meekomen met ouders/verzorgers. 
 
Teken 

• In het ‘tekenseizoen’ (april t/m oktober) zijn de pedagogisch medewerkers extra alert op 
teken bij kinderen; 

• De pedagogisch medewerkers kunnen de kinderen echter niet uitgebreid checken. Daarom 
vragen wij de ouders hun kind zelf uitgebreid te controleren op teken na een dag in het bos 
(ook buiten het seizoen); 
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• Wanneer een kind een teek heeft wordt deze teek verwijdert met een tekentang of -kaart 
door de pedagogisch medewerker. Rondom deze plek wordt met een pen een rondje gezet 
zodat de ouders de aangedane plek kunnen contoleren. 

 
Wespen 
Bij buiten eten zijn er in bepaalde periode wespen. Ook hiervoor is het goed dat pedagogisch 
medewerkers weten hoe te handelen. 

• Bij plakkerig beleg worden handen en monden gelijk schoongemaakt in verband met 
wespen; 

• Een wespensteek wordt meteen door de pedagogisch medewerker uitgezogen; 
• In de EHBO-tas zit Combudoron om op de plek te smeren. 

 
Van en Naar de Buitenplek 
Dagomschrijving 

• De groep verzamelt in de tuin en gaat vandaaruit met de hele groep naar de struinplek of 
schuilplek; 

• De pedagogisch medewerkers checken in de tuin voor vertrek de presentielijst en bellen 
eventueel ouders bij de onverwachte absentie van een kind. De verzamelplek is in de tuin 
van Het Vreedehuis. Bij slecht weer verblijven we in de Serre van het Vreedehuis; 

• De pedagogisch medewerkers hebben een rugzak met telefoon, de presentielijst en de 
noodlijsten bij zich wanneer ze de kinderen ophalen op school; 

• De pedagogisch medewerkers hebben via whatsapp aan de ouders van de kinderen van die 
dag laten weten waar ze naar toe gaan en wat de eventuele ophaalplek wordt;  

• De fietsen van de kinderen blijven op school, waar de groepen aan het einde van de middag 
terugkeren (17.00 uur); 

• Tassen en andere eigendommen van de kinderen worden netjes in de schuilplek aan de 
kapstok gehangen; 

• Plassen en handen wassen voor vertrek; 
• Voor kinderen die ziek zijn wordt er contact opgenomen met de ouders zodat het kind 

opgehaald kan worden; dit doet de juf van de school; 
• Naar de buitenplek; 
• Eten; 
• Moment met aandach om te delen hoe de schooldag was; verhaal en ‘Op Verhaal’; 
• Vrij spel; 
• Terug omstreeks 16.30; 
• Toiletbezoek, handen wassen, afsluitend verhaal/voorleesboek; 
• Ouders halen hun kind op bij de voordeur van het Vreedehuis. 

 
Rugzak Pedagogisch Medewerker 
De pedagogisch medewerker heeft de struinrugzak/bolderkar bij zich wanneer ze met de kinderen op 
pad gaat. Hierin zit: 

• De presentielijst; 
• Lijst met noodnummers van de kinderen en wijkagent; 
• EHBO-set (met ook een tekentang); 
• Als er lang het bos in wordt gegaan met de zekerheid dat er geen toilet gevonden kan 

worden wordt er wc-papier meegenomen; 
• Pen en papier; 
• Papieren zakdoekjes 
• Zakmessen, touwen etc; 
• Water en bekers; 
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• Een zakelijke mobiele telefoon, waarin achterwacht telefoonnummers zijn 
voorgeprogrammeerd; 

• Ook gaat mee; eten, tarp en waterdichte kleden. 
 
Achterwacht 
Op tijden dat er één beroepskracht aanwezig is kan deze medewerker in noodsituaties de 
achterwacht oproepen. De achterwachtregeling is beschreven in ‘Regeling half uur – drie uur- 
achterwacht’, te vinden in de juffen info-map in het kantoor en in Drive.  

De pedagogisch medewerker of de kinderen kunnen in nood een achterwacht bellen die er dan 
binnen een kwartier kan zijn. 
 
Deze nummers staan voorgeprogrammeerd in de telefoons.  
 

  
Vennoten  
Vrijwilliger Vreedehuis 070 3550039 
Manon Wolfert 06 42557090 
Conny van der Linden 06 10759280 
Marielle GrootWassink 06 19348553 
Eefje Helleman 06 52015979 
Christel Houtermans 06 18764799 
Sanneke Potgieser 06 51353999 
  
  
  

 
EHBO-diploma 

• Bij Zeevonk verzorgen we voor alle medewerkers jaarlijks het kinder-EHBO diploma. Nieuwe 
medewerkers worden in deze jaarlijks terugkerende scholing meegenomen.  

• In de medewerkersmap is een actuele lijst aanwezig met naam en data van behaalde BHV- 
en EHBO-diploma’s Op deze lijst wordt ook bijgehouden welk diploma kwalificerend als 
pedagogisch medewerker de medewerker heeft. 

 
Ontruimingsplan 
Indien aanwezig op de schuillocatie kan het zijn dat het ontruimingsplan [V1] in werking treedt. Dit 
moet geoefend worden. Nu hebben de kinderen dat wel geoefend in de schoolsituatie maar toch is 
de BSO met andere groepen en medewerkers weer anders. Ook hiervoor zal dus een oefening 
moeten worden gedaan. 
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Beleidscyclus 
Procedure bij ongevallen, onveilige of ongezonde situaties 

• Wanneer er tijdens de opvang een ongeval of bijna ongeval plaats vindt moet er een 
ongevallen registratieformulier [F1] worden ingevuld. Dit formulier is te vinden in de map 
“medewerkers” en in de drive; 

• Daarnaast worden de ouders van het (de) desbetreffende kind(eren) op de hoogte gesteld 
van het gebeurde. Wanneer het kind het ziekenhuis of een dokter moet bezoeken worden na 
afloop de ouders/verzorgers gebeld om te vragen hoe het bezoek verlopen is; 

• In de teamvergadering worden ernstigere ongevallen nabesproken om te bekijken of het 
nodig is maatregelen te nemen om risico's te verkleinen; 

• In de teamvergaderingen worden ook voorvallen besproken die gaan om onveilige of 
ongezonde situaties in sociaal of emotioneel opzicht. Hier kijken de pedagogisch 
medewerkers specifiek naar hun mentorkinderen wanneer het gaat om individuele kinderen, 
of de pedagogisch medewerkers samen wanneer het gaat om situaties in een van de 
groepen of bijvoorbeeld over de groepen heen. 

 
 
 


