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Inleiding 
Vanuit onze minor Jeugd, hebben wij de opdracht gekregen om een project uit te voeren voor het St. 
Jan. Uit deze opdracht is voortgekomen dat we een sociaal veiligheidsplan gaan opstellen. In dit 
sociaal veiligheidsplan wordt gekeken naar de sociale veiligheid binnen de onderbouw van het St. 
Jan.  
 
De voorschool (2,5-4 jarigen) valt binnen het St. Jan onder de onderbouw. Dat wilt zeggen dat er 
gezamenlijke activiteiten plaatsvinden waarbij de gehele onderbouw samenwerkt en samenspeelt 
(voorschool én stamgroep 1-2-3). Er heeft eerder nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de 
sociale veiligheid van deze combinatie van de voorschool met stamgroep 1-2-3. Om te kijken of deze 
combinatie veilig genoeg is, is onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid van de onderbouw van 
het St. Jan vanuit kwaliteitseisen, observaties en een enquête aan de ouders van de leerlingen.  
 
Het sociaal veiligheidsplan geeft de resultaten en conclusies van het onderzoek. Allereerst wordt er 
informatie gegeven over brede dorpsschool St. Jan, waarin onder andere de werkwijze, missie en 
doelgroep van het St. Jan staan. In het daarop volgende hoofdstuk worden de kwaliteitseisen 
uitgewerkt, observaties beschreven en de enquête weergegeven. Vanuit deze verschillende 
onderzoeksinstrumenten is er een conclusie ontstaan. Ten slotte hebben wij een advies opgesteld 
om de sociale veiligheid in de onderbouw van het St. Jan te bevorderen.  
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Brede dorpsschool St. Jan 
Brede dorpsschool St. Jan is een kleine, sfeervolle school voor kinderen van 2 - 12 jaar in het mooie 
dorp Oosteind. St. Jan is voor veel inwoners uit het dorp Oosteind letterlijk de basis. Veel ouders die 
nu bij de schoolpoort op hun kinderen wachten, hebben er vroeger zelf nog les gehad. Het is een 
vertrouwde, veilige plek in het hart van het dorp.  
 

Missie 
“Wereldwijs onderwijs waarbinnen we ons ontwikkelen tot onze beste en mooiste ‘ik’ om zo samen de 
toekomst vorm te kunnen geven.”  

Het stimuleren en ontwikkelen van de natuurlijke drang van kinderen om spelend en ontdekkend de 
wereld te verkennen. Het kind dat het St. Jan verlaat heeft zich vaardigheden eigen gemaakt om deze 
wereld vorm te geven. Hij heeft vertrouwen in wie hij is en wat hij kan. Hij heeft geleerd zichzelf te 
sturen en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn ontwikkeling en die van zijn omgeving. 

Visie 
Kansen en mogelijkheden zien en ontwikkelen van kinderen vraagt van ouders en opvoeders, 
leerkrachten, pedagogische professionals, stagiaires en experts samenwerking en 
verantwoordelijkheid. Samen creëren van een krachtige omgeving waarin spelen, leren, ontdekken 
en ontspanning samengaan. De buitenwereld wordt naar binnen gehaald en er is ruimte voor de 
eigen sociale wereld van kinderen. Het uitgangspunt is dat je altijd leert en dat kinderen veel van 
elkaar leren. De professional is er om kinderen daarbij te ondersteunen, te laten reflecteren en uit te 
dagen een volgende stap te nemen. Het startpunt daarbij is datgene wat het kind kan. Motivatie 
neemt toe met het ervaren van succes: 

 Waar ben je goed in? Dan bouw je dat uit. 
 Waar liggen je interesses? Dan bouw je dat op. 
 Welk talent mis je? Dan compenseer je dat.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kern van het St. Jan is de brede ontwikkeling van kinderen. Zij werken toe naar een professionele 
cultuur, naar de principes van Emst. Hij veronderstelt dat in de kern van een goede professionele 
cultuur sprake is van erkende ongelijkheid. Eveneens is van belang, dat die verschillen in kwaliteit 
binnen de groep benut worden. In een goede professionele cultuur zouden de professionals elk jaar 
bereid moeten zijn, beter te willen zijn dan het voorgaande jaar. Dat kan alleen als de professionals 
van elkaar kunnen en willen leren. Er worden krachten georganiseerd rondom het primaire proces: 
de begeleiding van kinderen. Teamleren en ontwikkelen is de basis waarop het St. Jan drijft.  



 
4 

Team 
Het team bestaat uit een clusterdirecteur, met verantwoordelijkheid voor meerdere basisscholen, de 
locatiedirecteur, zes professionals. De locatiedirecteur vervult tevens de rol van Intern Begeleider 
(IB).  
 
Er wordt gewerkt in een onder- en bovenbouwteam. Beide teams bestaan uit HBO-ers en MBO-ers. 
In de onderbouw hebben we 1 stamgroep: voorschool en groep 1-2-3. In de bovenbouw hebben we 
2 stamgroepen: groep 4-5-6 en groep 7-8. Binnen de verschillende bouwen wordt samengewerkt in 
stamgroepen, waaraan vaste professionals verbonden zijn. Deze is het eerste aanspreekpunt voor 
ouders, voert gesprekken met kinderen en ouders, plant aanbod en volgt en stimuleert de 
ontwikkeling.  
 
Delta-onderwijs 
Sinds 1 augustus 2005 is de St. Jan onderdeel van stichting Delta-onderwijs. Deze stichting is het 
bevoegd gezag van de katholieke en de openbare basisscholen van de gemeente Oosterhout. De 
identiteit en de onderwijsvisie bepaalt iedere school zelf. De stichting Delta-onderwijs faciliteert de 
scholen zodat deze goed onderwijs aan bieden. De stichting werkt nauw samen met de gemeente 
Oosterhout, gezondheids- en welzijnsinstellingen en vele andere organisaties. 
 
Voorschool 
Alle basisscholen van Delta-onderwijs hebben met ingang van 1 oktober 2005 een eigen voorschool. 
Juridisch zijn deze voorscholen ondergebracht bij een aparte stichting, Delta-voorschool. De 
voorschool op de St. Jan maakt sinds het schooljaar 2016-2017 deel uit van de unit ‘onderbouw 2,5-7 
jaar’ en is volledig geïntegreerd in de basisschool. 
 
Kinderen kunnen al vanaf 2,5 jaar terecht op de voorschool van St. Jan. Twee leidsters bereiden de 
peuters spelenderwijs voor op de overstap naar groep 1 van de basisschool. Doordat de peuters in 
het lokaal naast de kleuters verblijven en er regelmatig gezamenlijke activiteiten zijn, verloopt de 
overgang van peuter naar kleuter heel natuurlijk.  
 
Schoolgebouw 
De aula van de school is een sfeervolle plek voor gezamenlijke activiteiten, zoals Carnaval, 
Sinterklaas, tentoonstellingen en overblijven. De onderbouw heeft een eigen speelzaal op school en 
de bovenbouw gaat iedere week met de ‘gymbus’ naar sporthal Oosterheidehal in Oosterhout. St. 
Jan heeft een eigen bibliotheek met boeken voor alle basisschoolleeftijden om thuis te lezen. De 
collectie wordt ieder jaar aangevuld met nieuwe boeken. De speelplaats is geschikt voor alle 
kinderen en is ingericht voor leuke spelactiviteiten.  
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Onderbouw 
De doelgroep voor het sociaal veiligheidsplan is de onderbouw van het St. Jan. In de onderbouw zijn 
2 groepen te onderscheiden: 2,5 tot 4 jaar en 4 tot 7 jaar (voorschool en groep 1-2-3).  

Leren in en vanuit spel 
In de onderbouw staat spel als ontwikkelingsinstrument centraal. Niet alleen omdat jonge kinderen 
niets liever doen, maar ook omdat spelactiviteiten de beste kansen geven op leer- en 
ontwikkelingsprocessen. Jonge kinderen spelen om te experimenteren, te onderzoeken, te maken, te 
ervaren wat het is om samen te zijn, te praten en te denken met elkaar. In spel ontwikkelen jonge 
kinderen zich optimaal. Ze vinden wegen om zich steeds beter uit te drukken, zich dingen voor te 
stellen en te verbeelden, zich aan regels te houden.  
 

Thematisch werken 
Het St. Jan wilt graag dat spel steeds meer verdiept kan worden en gaat daarom thematisch te werk 
in periodes van 4-6 weken. Hierbij is gekozen voor een inrichting van Pleinen, waar kinderen in 
heterogene groepen aan het werk kunnen. Hierbij kun je denken aan de volgende Pleinen: lees- en 
schrijfplein, bouwplein, kunstenaarsplein, beweegplein, etc. Pleinen kunnen aan het thema worden 
aangepast en zijn gericht op verschillende ontwikkelfasen van kinderen van 2,5/7 jaar.  
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Sociale veiligheid 
“Kinderen hebben een gevoel van veiligheid en vertrouwen nodig om op onderzoek uit te kunnen en 
durven gaan. Dit is een basisvoorwaarde die het mogelijk maakt dat kinderen hun omgeving gaan 
ontdekken. Sociale en emotionele veiligheid wordt bereikt onder andere door zoveel mogelijk vaste 
medewerkers in te zetten. Op deze manier kunnen de pedagogisch medewerkers en kinderen elkaar 
leren kennen en groeit er onderlinge betrokkenheid. Vaste groepen met vaste dagritmes en dagelijkse 
rituelen. Voorop staat altijd het welbevinden van het kind. Het mag zichzelf zijn met zijn/haar eigen 
talenten, eigen tempo, voorkeuren en eigenheden. Hierin ligt de basis van emotionele veiligheid en 
welbevinden.” (KIJK, 2014) 

Voorschool 
De voorschool maakt bij het St. Jan deel uit van de onderbouw. Dat wil zeggen dat de voorschool een 
stamgroep is en groep 1-2-3 een stamgroep is. In deze stamgroepen zitten peuters en kleuters van 
2,5 tot 7 jaar. De peuters hebben iedere dag gezamenlijke momenten waarbij ze met de kleuters 
samen zijn. Hierdoor wordt de overgang van voorschool naar basisschool verkleind. Sinds dit 
schooljaar biedt de St. Jan ook VVE aan. VVE is onderwijs voor peuters en kleuters met een 
taalachterstand. VVE staat voor Voorschoolse – en Vroegschoolse Educatie. Een voorschool is een 
peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van 
een basisschool met VVE. Voorschoolse en vroegschoolse educatie is bedoeld om kinderen op een 
speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, voordat ze aan groep 3 beginnen. Meestal 
beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE. 

De emotionele ontwikkeling op het St. Jan 
Gevoelens van veiligheid en geborgenheid bevorderen de emotionele ontwikkeling. Tussen 8.20 en 
8.30 worden de allerjongste kinderen verwelkomd in onze huiskamer door onze professionals. De 
huiskamer biedt een veilige en vertrouwde omgeving, waar de pedagogische professional liefdevol 
de kinderen ontvangt.  
 
Er zijn 2 groepen (maandag- en donderdagochtend / dinsdag- en vrijdagochtend), van maximaal 8 
kinderen. Wij houden een dagritme aan met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. 
Daarnaast is het belangrijk dat ze hun grenzen verleggen, uitgedaagd worden om volgende stappen 
te zetten vanuit een veilige gehechtheid. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen kan het jonge kind de 
omringende wereld gaan ontdekken. Vooral de zelfredzaamheid is van groot belang voor de verdere 
ontwikkelingsmogelijkheden.  
 
De professionals benaderen de jonge kinderen op een open, vriendelijke manier. Ze hebben oog voor 
de leefwereld van de peuter. De professionals houden rekening met het karakter en het 
temperament van de allerjongste kinderen. Bovendien houden ze rekening met de gevoelige 
perioden waarin de peuter bijzonder open staat voor prikkels en begeleidingsmomenten van 
buitenaf. (Schwandt, 2016) 

Onderzoek 
Om het sociaal veiligheidsplan vorm te geven is onderzoek gedaan naar de sociale veiligheid in de 
onderbouw van het St. Jan. De volgende onderzoeksinstrumenten zijn hiervoor gebruikt: observaties, 
een enquête en gesprekken met de medewerkers. Daarnaast is onderzocht of het St. Jan voldoet aan 
de kwaliteitseisen vanuit de overheid. In de onderbouw is geobserveerd om de sociale veiligheid te 
peilen. Via een enquête zijn de meningen van de ouders en/of verzorgers van de leerlingen van het 
St. Jan bevraagd. Uit de gesprekken met de medewerkers hebben we aanvullende informatie 
gehaald.  
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Observaties 
Observaties hebben plaatsgevonden op vrijdag 2 december 2016. In bijlage 1 staat een samenvatting 
van de observaties. 

Sterke punten 
 De professionals zijn betrokken bij de kinderen, de kinderen hebben het volste vertrouwen in 

hen! Voor ons is dit een van de basiselementen voor een sociaal veilige omgeving. 
 De kinderen zitten in een veilige omgeving, zoals de huiskamer, dit geeft vertrouwen en hierdoor 

zijn de kinderen open en kunnen ze zichzelf zijn. De huiskamer is een kindvriendelijk ingericht 
met een gezellige sfeer. 

 Tijdens het zelfstandig werken, kunnen kinderen zelf beslissen wat voor opdracht ze doen. Ze 
kunnen daarbij kiezen uit verschillende niveaus en/of activiteiten. De een wilt misschien graag in 
de zandbak spelen en de ander maakt liever een Sinterklaas na met kralen op een bord. Wij 
vinden het bijzonder om te zien dat ieder kind op zijn of haar eigen niveau kan en mag werken. 

 Kinderen van 3,5 die al toe zijn aan wat meer uitdaging, kunnen eerder doorstromen naar groep 
1. Op welk niveau een kind functioneert wordt door de professionals goed bijgehouden en zij 
houden in de gaten op welk niveau een kind zit en of dit niveau nog bij hem/haar past of dat 
hij/zij toe is aan wat meer uitdaging.  

 De huiskamer is een goed alternatief voor de voorschool om te starten, te pauzeren en te 
eindigen. Het is voor de allerjongste prettig om een vertrouwde omgeving te hebben waar de 
kinderen ook hun rust kunnen pakken.  

 De interactie tussen de oudere en jongere kinderen is een positief gegeven, sommige oudere 
kinderen ontfermen zich over de jongste en houden ze in de gaten of lossen problemen mee op, 
wij hebben hier erg van genoten tijdens de observatie. 

 Er is altijd één professional beschikbaar voor de voorschool, ook al wordt er een activiteit 
gezamenlijk met groep 1-2-3 gedaan. 

 
Aandachtspunten 
 Er zijn 2 lokalen voor de onderbouw, deze kunnen op een betere manier benut worden. Wij 

hebben gezien tijdens de observatie dat er in het ene lokaal ongeveer 5 kinderen speelde en in 
het andere lokaal ongeveer 20 kinderen. Dit maakte dat het ene lokaal rustig was maar dat het in 
het andere lokaal behoorlijk druk en soms chaotisch was. Als het aantal kinderen wat beter 
verdeeld is, is het voor de professionals overzichtelijker en kunnen ze de kinderen beter in de 
gaten houden. 

 Tijdens het buitenspelen spelen de jongste kinderen op een deel van het plein, op dit deel van 
het plein speelden ook oudere kinderen actief met hockeysticks. Het zou beter zijn als dit 
gescheiden zou worden, om ongelukken te voorkomen. Een ander deel van het plein, waar de 
peuters niet mogen komen, kan gebruikt worden om actief te spelen met ballen en/of 
hockeysticks om de veiligheid beter te kunnen waarborgen.  

 Een leerling uit stamgroep 7-8 zette een kleuter aan de rekstokken. Deze kleuter kon er 
vervolgens zo afvallen. In hoeverre wordt hierbij de veiligheid gewaarborgd? Wat mag wel en 
wat mag niet? Eerder hebben we benoemd dat we het juist bijzonder vinden dat oudere 
leerlingen zich bekommeren om de jongste, dit moet ook  zeker blijven gebeuren! Belangrijk om 
een manier te vinden om dit niet kwijt te raken maar toch te zoeken hoe dit op een veilige 
manier vorm te geven.  

Enquête aan de ouders 
De enquête (bijlage 2) aan de ouders is via de mail rondgestuurd op 6-12-2016. Tot aan 16 december 
2016 is deze enquête beschikbaar gesteld voor de ouders. De enquête legt zijn focus op de kinderen 
van de voorschool en stamgroep 1-2-3. In bijlage 3 zijn de resultaten van deze enquête te vinden.  
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Kwaliteitseisen vanuit de overheid 
Om de kwaliteitseisen te beschrijven is gebruik gemaakt van de wet en regelgeving van de overheid. 
In de twee onderstaande paragraven staan het besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse 
educatie en het besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. Deze besluiten zijn van 
toepassing op de voorschool van het St. Jan en de sociale veiligheid hiervan. De kwaliteitseisen 
worden gekoppeld aan de kwaliteit het St. Jan door per artikel te beschrijven hoe deze kwaliteitseis 
wordt uitgevoerd binnen het St. Jan. De beoordeling hiervan vindt plaats aan de hand van informatie 
en gesprekken met de medewerkers. 
 

Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie 

Geldend van 11-10-2016 t/m heden 
 
Artikel 1. Basisvoorwaarde 
Voor voorschoolse educatie gelden ten minste de in dit besluit opgenomen basisvoorwaarden voor 
kwaliteit. 
 
Geen toelichting nodig. 
 
Artikel 2. Basisvoorwaarden voor omvang voorschoolse educatie 
Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week 
ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen, bedoeld 
in artikel 5. 
 
Op het St. Jan wordt 4 keer per week voorschoolse educatie aangeboden, namelijk op (maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag). De voorschoolse educatie vindt plaats van half 9 tot 11 (2,5 uur). Dus 
in totaal wordt er 10 uur aan voorschoolse educatie aangeboden. Voor de voorschoolse educatie 
wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling 
wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling.  
 
Artikel 3. Basisvoorwaarden voor aantal beroepskrachten en groepsgrootte 
1. De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen 

in een groep waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bedraagt ten minste één 
beroepskracht per acht kinderen. 

 
Het St. Jan voldoet aan bovenstaande eisen. Tijdens de voorschoolse educatie is er één beroepskracht 
aanwezig op maximaal 8 kinderen. Op het St. Jan volgen meestal 4 kinderen per dagdeel de 
voorschoolse educatie. Er zijn 2 groepen kinderen die de voorschoolse educatie volgen, de ene groep 
volgt dit op maandag en donderdag en de andere groep op dinsdag en vrijdag. Er zijn twee 
beroepskrachten die de voorschoolse educatie geven, zij wisselen elkaar af, iedere beroepskracht 
werkt 2 dagdelen (maandag-dinsdag of donderdag-vrijdag). Dus alle kinderen die de voorschoolse 
educatie volgen kennen beide beroepskrachten.  
 
2. Een groep kinderen waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden bestaat uit ten 

hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. 
 
Het St. Jan volgt de regel dat er maximaal 8 kinderen per dagdeel opgevangen kunnen worden voor 
de voorschoolse educatie, omdat er 1 beroepskracht hiervoor per dagdeel ingezet wordt. Momenteel 
staan er in totaal 8 kinderen ingeschreven voor de voorschoolse educatie.  
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Artikel 4. Basisvoorwaarden voor kwaliteit van beroepskrachten 
1. De houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden draagt er zorg voor dat de beroepskrachten voorschoolse educatie in het bezit 
zijn van: 
a. een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van een bij ministeriële 

regeling aan te wijzen opleiding op ten minste het niveau, bedoeld in artikel 7.2.2., 
eerste lid, onderdeel c, van de Wet educatie en beroepsonderwijs, specifiek gericht 
op het opdoen van pedagogische vaardigheden; of 

b. een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet 
erkenning EU-beroepskwalificaties, verleend ten aanzien van de door hen te 
verrichten beroepswerkzaamheden. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift, bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel a, is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse 
educatie. 

 
De professionals maken gebruik van kleuterplein, deze methode is bedoeld voor de onderbouw van 
groep 1 en 2. Voor groep 3 wordt deze methode wat uitdagender gemaakt en voor de voorschool 
wordt deze methode makkelijker gemaakt.  
 
3. Indien aan het tweede lid niet is voldaan bezit de beroepskracht voorschoolse educatie naast 

het getuigschrift, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, een bewijs dat met gunstig gevolg 
scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij 
jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma’s. 

 
Niet van toepassing.  
 
4. De houder van een kindercentrum of peuterspeelzaal waar voorschoolse educatie wordt 

aangeboden stelt jaarlijks een opleidingsplan op waarin tot uitdrukking komt op welke wijze 
de kennis van en de vaardigheden van de beroepskracht voorschoolse educatie in het 
vroegtijdig bestrijden van achterstanden door middel van voorschoolse educatie worden 
onderhouden. 

 
Vanuit Delta-voorschool is er een opleidingsplan opgesteld voor de professionals die de voorschoolse 
educatie geven. Dit opleidingsplan is onlangs opgevraagd en doorgestuurd naar de GGD in verband 
met de inspectie. In bijlage 4 is dit opleidingsplan terug te vinden.  

Naam: Ingrid  

Geboortedatum: 23-07-1957  

Functie: Leidster peuterspeelzaal 

Opleiding: 

- Havo 

- 1 jaar Pedagogische Academie 

- Brancheopleiding ervaren 

peuterspeelzaal leidster, voor alle vormen 

van kinderopvang (MBO) 

- Vvsterk (Ijversterk) certificaat, VVE 

- Taalcertificaat (verplicht) 

- KIJK Implementaire kindvolgsysteem 

- Diverse cursussen door de jaren heen 

Naam: Hennie 

Geboortedatum: 23-05-1955 

Functie: Leidster peuterspeelzaal 

Opleiding: 

- LBO, brancheopleiding ervaren 

peuterspeelzaal leidster, voor alle 

vormen van kinderopvang 

- Vvsterk (Ijversterk) certificaat, VVE 

- Taalcertificaat (verplicht) 

- KIJK Implementaire kindvolgsysteem 

- Diverse cursussen door de jaren heen 
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5. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de beroepskracht voorschoolse educatie 
die: 
a. is geboren vóór 1 januari 1955; 
b. op 1 januari 2010 tenminste 15 jaar als beroepskracht als bedoeld in artikel 2.1 van 

de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen werkzaam was, en 
c. scholing voor voor- of vroegschoolse educatie heeft gevolgd die hoort bij een 

programma als bedoeld in artikel 5. 
 
Het eerste lid is van toepassing, zie artikel 4.1 voor scholing. 
 
6. Indien in een groep waaraan voorschoolse educatie wordt aangeboden feitelijk meer dan 

acht kinderen aanwezig zijn, dan is ten minste één beroepskracht aanwezig die in het bezit is 
van een getuigschrift of erkenning als bedoeld in het eerste lid. 

 
Niet van toepassing.  
 
Artikel 5. Gebruik voorschools educatie-programma 
Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en 
samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, 
motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. 
 
Er wordt een dagritme aangehouden met dagelijks terugkerende activiteiten en rituelen. Het St. Jan 
vindt het belangrijk dat de kinderen hun grenzen verleggen en uitgedaagd worden om volgende 
stappen te zetten vanuit een veilige gehechtheid. Vanuit een groeiend zelfvertrouwen kan het kind de 
wereld gaan ontdekken. De voorschool wordt uitgedaagd tijdens het werken op de leerpleinen. De 
activiteiten van de leerpleinen sluiten aan bij de ontwikkeling van het jonge kind. De leerpleinen zijn 
gericht op wereldwijs onderwijs, dat wilt zeggen dat de kinderen met thema’s aan de gang gaan in de 
leerpleinen. Je hebt verschillende leerpleinen, zoals het theaterplein, het woonplein, het knutselplein, 
enzovoort. De kinderen worden ook uitgedaagd doordat er gezamenlijke activiteiten georganiseerd 
worden met de onderbouw (groep 1-2-3).  
 
Artikel 6. Basisvoorwaarde kwaliteit locatie 
Voorschoolse educatie vindt plaats in een kindercentrum of peuterspeelzaal. 
 
Het St. Jan heeft een huiskamer waar de peuters worden ontvangen, pauzeren, de ochtend afsluiten 
en worden opgehaald. Deze huiskamer bevindt zich onder het dak van Brede dorpsschool St. Jan.  
 
Artikel 9. Inwerkingtreding 
Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop het bij Koninklijke boodschap van 25 juni 2009 
ingediende voorstel van wet tot Wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het 
onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met 
wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid (Kamerstukken II 2008/09, 31 989, nr. 2), nadat het 
tot wet verheven is, in werking treedt. 
 
Artikel 10. Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 

(Hirsch Ballin, 2016) 
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Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 

Geldend van 11-10-2016 t/m heden 
 

Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen 
Artikel 17. Veiligheid en gezondheid 
1. De houder van een peuterspeelzaal inventariseert jaarlijks de veiligheids- en 

gezondheidsrisico’s in de desbetreffende peuterspeelzaal. Deze inventarisatie bevat in ieder 
geval: 
a. een beschrijving van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s die het 

peuterspeelzaalwerk in alle voor kinderen toegankelijke ruimtes in een 
peuterspeelzaal, daaronder mede begrepen de buitenspeelruimte, met zich brengt; 

b. een plan van aanpak, waarin is aangegeven welke maatregelen en binnen welke 
termijn deze maatregelen zijn respectievelijk worden genomen in verband de in 
onderdeel a bedoelde risico’s en de samenhang daartussen. 

 
De school is verantwoordelijk voor het maken van een risico-inventarisatie, waarin staat hoe de 
veiligheid van de ruimtes kan worden gewaarborgd. Er is een risico-inventarisatie veiligheid en een 
risico-inventarisatie gezondheid. In bijlage 5  zijn deze risico-inventarisaties terug te vinden.  
 
2. Bij ministeriële regeling kunnen in elk geval nadere regels worden gesteld met betrekking tot: 

a. de elementen die de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, minimaal bevat en de 
wijze waarop de houder van een peuterspeelzaal die inventarisatie openbaar maakt; 

b. de wijze waarop de houder van een peuterspeelzaal de veiligheid van kinderen in 
relatie tot de in de peuterspeelzaal aanwezige beroepskrachten en beroepskrachten 
in opleiding waarborgt. 

 
De veiligheid van de kinderen wordt gewaarborgd door de risico-inventarisatie en door regelmatig te 
observeren bij de voorschoolse educatie en contacten met ouders. Ondersteuning aan leerlingen 
wordt gewaarborgd via een cyclus waarin de leerlingen vier keer per jaar besproken worden. 
 
Artikel 17a. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
1. De door de houder van een peuterspeelzaal voor het personeel vast te stellen meldcode 

bevat ten minste de volgende elementen: 
a. een stappenplan, inhoudende een omschrijving van de stappen voor het omgaan 

door personeelsleden met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
b. een toebedeling van verantwoordelijkheden aan de diverse personeelsleden 

werkzaam bij de peuterspeelzaal bij de stappen, bedoeld onder a, inclusief 
vermelding van de degene die eindverantwoordelijk is voor de beslissing over het al 
dan niet doen van een melding; 

c. specifieke aandacht, indien van toepassing, voor bijzondere vormen van geweld, die 
speciale kennis en vaardigheden van personeel vereisen; 

d. specifieke aandacht voor de wijze waarop personeel moet omgaan met gegevens 
waarvan zij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden. 

De professional meldt zijn/haar zorg bij de locatie-directeur als er een vermoeden is van misbruik of 
kindermishandeling. Na een zorgvuldige afweging wordt besloten of er een melding wordt gemaakt 
bij Veilig Thuis. Hierin wordt mee genomen in welke situatie/context dingen zijn opgevallen maar ook 
wordt er in gesprek gegaan met ouders van het kind. Belangrijk hierin: het onderbuik gevoel. 
Belangrijk om de relatie met de ouders niet onnodig te verstoren, als blijkt uit dialoog dat er toch 
zorgen zijn wordt door de locatie-directeur een melding gedaan. Veilig Thuis volgt de meldcode, zie 
bijlage 6. 
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2. Het in het eerste lid, onder a, bedoelde stappenplan, bevat ten minste de volgende stappen: 
a. het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
b. collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van het AMHK of een deskundige op 

het gebied van letselduiding; 
c. een gesprek met de ouders en, indien mogelijk, het kind; 
d. het wegen van het risico op en de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de 

kindermishandeling en bij twijfel altijd raadplegen van het AMHK en 
e. beslissen: zelf hulp bieden of hulp organiseren dan wel het doen van een melding. 

 
Zie hiervoor Artikel 17.a 1. 
 
Artikel 18. Opleidingseisen beroepskrachten en inzet van vrijwilligers 
1. Beroepskrachten beschikken over een voor de werkzaamheden passende 

beroepskwalificatie. 
 
Zie Artikel 4. Basisvoorwaarden voor kwaliteit van beroepskrachten. 
 
2. Indien er tevens vrijwilligers worden ingezet bij het peuterspeelzaalwerk, dan stelt de houder 

van de peuterspeelzaal een beleidsplan op waarin onder meer de taken van de vrijwilliger 
zijn opgenomen. 

 
Niet van toepassing.  
 
3. De houder verstrekt aan de ouders onder meer informatie over de aanwezigheid, de inzet en 

de opleiding van de beroepskrachten. 
 
De aanwezigheid en de inzet van de beroepskrachten wordt verteld tijdens het intake- en 
aanmeldgesprek. Als naar de opleiding van de beroepskrachten gevraagd wordt, kan Nici Schwandt 
ervoor instaan dat de beroepskrachten geschoold zijn.  
 
Artikel 19. Aantal beroepskrachten en vrijwilligers en groepsgrootte 
1. De groepsgrootte kan worden afgestemd op de leeftijdscategorieën van de kinderen. 
 
De groepsgrootte hoeft niet afgestemd te worden op leeftijdscategorieën in verband met de 
groepsgrootte van 4 kinderen per dagdeel op dit moment. De leeftijden zijn van minimaal 2,5 jaar tot 
maximaal 4 jaar, dus het verschil is maximaal 1,5 jaar.  
 
2. Het minimaal aantal in te zetten beroepskrachten en vrijwilligers wordt afgestemd op de 

grootte van de groep. 
 
Zie Artikel 3. Basisvoorwaarden voor aantal beroepskrachten en groepsgrootte. 
 
3. De houder van een peuterspeelzaal zorgt voor adequate vervanging bij calamiteiten en 

maakt deze bekend. 
 
De twee beroepskrachten regelen onderling de vervanging. Bij calamiteiten kan een 
onderwijsassistente worden ingezet, deze zijn iedere dag (behalve donderdag) aanwezig en kunnen 
het tijdig opvangen. Bij langdurige ziekte kan vervanging worden geregeld vanuit Delta-voorschool.  
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Artikel 20. Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk 
1. De opvang vindt in beginsel plaats in vaste groepen met vaste beroepskrachten in een vaste 

groepsruimte. 
 

Voor de rust en veiligheid van de kinderen heeft het St. Jan heeft een huiskamer waar alle kinderen 
van de voorschoolse educatie worden ontvangen in de ochtend en de dag starten. Hier pauzeren zij en 
sluiten de dag af. Er zijn twee vaste groepen (op maandag-donderdag en op dinsdag-vrijdag). Daarbij 
hebben ook de professionals vaste werkdagen.  
 
2. Een peuterspeelzaal beschikt over een pedagogisch beleidsplan, waarin de voor die 

peuterspeelzaal kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. 
 
Hier wordt aan gewerkt, dit is nog niet af. 
 
3. De houder en de personen werkzaam bij een peuterspeelzaal handelen in de praktijk van het 

peuterspeelzaalwerk naar het door de houder vastgestelde pedagogische beleidsplan. 
 
In het pedagogisch beleidsplan zal worden omschreven hoe de beroepskrachten pedagogisch 
handelen in de groepen.  
 

(Kamp, 2016) 
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Conclusie  

Conclusie observaties 
Wij hebben gezien dat er een veilige en prettige sfeer heerst in de onderbouw. Tijdens de 
observaties viel ons meteen op dat de kinderen meteen op ons af kwamen en gesprekken met ons 
aangingen. De kinderen zijn open, vrij, speels en enthousiast. Voor ons een eerste teken dat de 
kinderen zich veilig voelen, kinderen die zich niet veilig voelen zullen zich niet meteen zo snel 
openstellen. Echter, alleen uit dit gegeven kunnen we natuurlijk geen conclusie trekken! Dus wij zijn 
verder gaan observeren! Wij hebben zowel sterkte punten gezien als punten waar nog winst valt te 
behalen. Wij genieten van wat we zien als het gaat om de omgang met de kinderen, daarmee 
bedoelen we de interactie tussen professional en kind. Er is veel oog voor het participeren van de 
peuters met de kleuters. Maar zij pakken ook hun momentjes rust en veiligheid door zich weer terug 
te trekken in de huiskamer. Wij hebben gezien dat de kinderen van de voorschool ook nog echt kind 
kunnen zijn maar ook al op een spelende manier aan het leren zijn.  
Conclusie: Er is oog voor de sociale veiligheid als het om de peuters en kleuters gaat, zij worden in de 
gaten gehouden en er is een balans tussen participeren en hun eigen plekje, rust, leeftijdsgenoten en 
niveau.  

Wat ons opvalt, is dat de verbeterpunten met name gericht zijn op randvoorwaarden. Tijdens het 
buitenspelen hebben wij een aantal onveilige situaties gezien, namelijk: oudere leerlingen die 
zwaaien met een hockeystick waar de kleintjes achterlangs lopen én een oudere leerling die een 
peuter aan een rekstok hing. Echter hebben wij ook een aantal situaties gezien waarin er snel is 
ingegrepen wanneer de veiligheid van een peuter in het geding komt. Zo klom een peuter op het 
speeltoestel, dit werd meteen gesignaleerd en de peuter is van het toestel gehaald. Wij begrijpen 
ook dat je als professional geen ogen in je achterhoofd hebt en dat niet álles gezien kan worden, 
maar als er nog winst te behalen valt, dat moet die kans ook aangepakt worden! Conclusie: Er valt 
nog winst te behalen betreft de veiligheid op de buitenspeelplaats tussen de peuters en oudere 
leerlingen. 

Conclusie enquête 
De enquête is ingevuld door 28 ouders, waarvan 50 kinderen op het St. Jan zitten. Hiervan zit 
ongeveer twee derde in de onderbouw (voorschool en stamgroep 1-2-3) en een derde zit in de 
bovenbouw (stampgroep 4-5-6 of 7-8). De meeste ouders denken bij sociale veiligheid aan veiligheid, 
omgang onderling en vertrouwen. Dus dat kinderen veiligheid ervaren binnen de school, zich veilig 
voelen onder elkaar en bij de leerkrachten, zich zeker voelen en vertrouwen hebben om zichzelf te 
kunnen en mogen zijn. Maar ook wordt hier genoemd: dat er geen pestgedrag is, dat een kind weet 
dat er een consequentie kan volgen en dat iedereen gerespecteerd wordt.  
 
Alle ouders zien de sociale veiligheid terug binnen het St. Jan. Hierbij werden wel een aantal 
opmerkingen genoemd, zoals: er mag meer aandacht aan de sociale veiligheid en pestgedrag besteed 
worden, er mag meer opgetreden worden en er mag meer ruimte zijn voor andere culturen en 
‘problemen van de stad’. De overige ouders zien de sociale veiligheid als volgt terug: kinderen krijgen 
de ruimte om met elkaar te spreken en te spelen, kinderen krijgen de ruimte om zichzelf te zijn, te 
ontdekken, grenzen te verkennen en van hun fouten te leren, directe en grote betrokkenheid van de 
leerkracht(en), goede communicatie. De kinderen op de voorschool doen gezamenlijke activiteiten 
met groep 1-2-3. De ouders vinden dit prima en leuk, hierbij benoemen zij de volgende positieve 
elementen: leren rekening houden met jongere kinderen, alles leert van elkaar, zorgen voor elkaar 
hoort er ook bij, stimulerend voor de jonge kinderen, de momenten dat de klassen weer van elkaar 
scheiden zijn ook goed voor de ontwikkeling en overgang voor voorschool naar groep 1 wordt minder 
groot. Een aantal negatieve punten die hierbij benoemd werden zijn: het is soms een te grote groep, 
te druk (dit kan intimiderend zijn) en kans op onzekerheid doordat oudere kinderen meer kunnen.  
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Hieronder wordt op een rijtje aangegeven waar de ouders waarde aan hechten (1= meest): 
1. Ieder kind kan werken op eigen niveau 
2. Samenwerken/spelen met leeftijdgenootjes 
3. Bekwame juffen met de juiste opleiding voor de klas 
4. De interactie/omgang tussen juffen en kind 
5. Veel aandacht voor het individu 
6. Veiligheid omtrent gebouw/lokaal 
7. Samenwerken/spelen met kinderen van verschillende leeftijden 
8. Veiligheid op de buitenspeelplaats 
9. Bijhouden van resultaten 

 
Van de bovenstaande punten zien de ouders het volgende terug op het St. Jan (1= wat ze het meest 
terugzien): 

1. Samenwerken/spelen met leeftijdgenootjes 
2. Samenwerken/spelen met kinderen van verschillende leeftijden 
3. Ieder kind kan werken op eigen niveau 
4. Bekwame juffen met de juiste opleiding voor de klas 
5. De interactie/omgang tussen juf en kind  
6. Bijhouden van resultaten 
7. Veel aandacht voor het individu 
8. Veiligheid omtrent gebouw/lokaal 
9. Veiligheid op de buitenspeelplaats 

 
Wanneer ouders ontevreden zijn durven zij dit allen te melden. Zij gaan daarbij meestal naar Nici 
Schwandt of naar de juf/meester van hun kind. Een aantal ouders gaan met hun klacht naar Nicole 
Hanegraaf (cluster-directeur). 
 
De meeste ouders verlaten het St. Jan met het cijfer 10 als ze hun kind hebben weggebracht, dit wilt 
zeggen dat ze hun kind met een gerust hart achterlaten omdat ze er vertrouwen in hebben dat het 
veilig is op het St. Jan. Er zijn twee ouders die hun kind met het cijfer 5 achter laten, zij laten hun kind 
enigszins met een gerust hart achter maar zij hebben weleens twijfels over de veiligheid op het St. 
Jan. De overige ouders gaven de cijfers: 7-8-9. Alle kinderen voelen zich veilig op school. Op het 
schoolplein voelen niet alle kinderen zich veilig, namelijk 2 ouders benoemen dat hun kind zich niet 
veilig voelt op het schoolplein.  
 
De volgende tips en ideeën kwamen naar voren om de sociale veiligheid op het St. Jan te 
bevorderen: 

- Meer en sneller optreden wanneer de sociale veiligheid in het gedrang komt. 
- Kinderen moeten op school normen en waarden leren. 
- Pestgedrag moet direct de kop ingedrukt worden en meer aandacht hiervoor.  
- Er moet geen drempel zijn voor en kind om aan tegen dat hij/zij zich niet op zijn gemakt voelt 

op school. 
- Achter de fietsenstalling goed in de gaten houden, dit is buiten het zicht en hier wordt 

weleens gepest. 
- Gesprekken voeren met kinderen zonder sturende vragen te stellen. 
- Kinderen weerbaarder maken die minder weerbaar zijn. 
- Kindgesprekken invoeren, zodat je weet wat er echt leeft bij een kind (vertrouwensband). 

 
Bij de ruimte voor opmerkingen wordt het volgende gezegd: 

- De nieuwe ontwikkelingen binnen de school worden als positief ervaren. 
- Speelrek onveilig. 
- Betrokkenheid leraren gemotiveerd en pakken alles serieus op als iets aangegeven wordt. 
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Conclusie kwaliteitseisen  
Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie. 
Het St. Jan voldoet aan alle kwaliteitseisen volgens de artikelen van de basisvoorwaarden kwaliteit 
voorschool educatie. Het St. Jan voldoet aan de basisvoorwaarden voor omvang voorschoolse 
educatie (Artikel 2), Basisvoorwaarden voor aantal beroepskrachten en groepsgrootte (Artikel 3), 
Basisvoorwaarden voor kwaliteit van beroepskrachten (Artikel 4), Gebruik voorschools educatie-
programma (Artikel 5) en Basisvoorwaarden kwaliteit locatie (Artikel 6). 
 
Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen, Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen. 
Het St. Jan voldoet aan vele kwaliteitseisen volgende de artikelen van het besluit kwaliteit 
kinderopvang en peuterspeelzalen. Het St. Jan voldoet aan Veiligheid en Gezondheid (Artikel 17), 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (Artikel 17a), Opleidingseisen beroepskrachten en 
inzet van vrijwilligers (Artikel 18), Aantal beroepskrachten en vrijwilligers en groepsgrootte (Artikel 
19). 
 
Waar nog aan gewerkt wordt is het volgende: 

 Artikel 20, Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk. 
Binnen dit artikel wordt er gewerkt aan lid 2: Een peuterspeelzaal beschikt over een 
beleidsplan, waarin de voor die peuterspeelzaal kenmerkende visie op de omgang met 
kinderen is beschreven. Het St. Jan is momenteel bezig met het opstellen van een 
pedagogisch beleidsplan. 

 
Hieruit kunnen wij concluderen dat het St. Jan aan de meeste eisen voldoet, dit is te zien in de 
bovenstaande artikelen. Het St. Jan voldoet echter niet aan één Artikel en dat is Artikel 20, 
Pedagogisch beleid en pedagogische praktijk, binnen Besluit kwaliteit kinderopvang en 
peuterspeelzalen, Hoofdstuk 2. Kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het St. Jan werkt momenteel aan dit 
pedagogisch beleidsplan.  
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Adviespunten 
 Het pedagogisch beleidsplan in orde maken zodat het St. Jan aan alle kwaliteitseisen 

voldoet. 

 Optimaliseren van de buitenspeelplaats, (sport)activiteiten met grote materialen scheiden 

van het stuk waar de peuters en kleuters spelen. 

 In de gaten houden wat er achter het fietsenhok gebeurd om pestgedrag te voorkomen. 

 Behouden van de sociale controle onderling (oudere kinderen over de jongere kinderen), 

zonder dat de veiligheid in het geding komt. 

 Meer aandacht besteden aan pesten in de klassen om de sociale veiligheid nog verder te 

waarborgen. 

 Aandacht besteden aan verschillende culturen en ‘problemen van stad’. 

 Voortzetten van het participeren van de voorschool met stampgroep 1-2-3 met sommige 

activiteiten 

 Blijven opletten/controleren of het voor de kinderen van de voorschool niet te druk, te 

groot of te intimiderend wordt om deel te nemen met activiteiten van stampgroep 1-2-3.  

 Interactie en betrokkenheid tussen professionals en kind behouden, de kinderen op een 

optimale manier laten ontwikkelen en op een spelende manier laten leren. 

 Stimuleren en blijven ontwikkelen dat ieder kind op zijn/haar eigen niveau kan leren, 

spelen en ontwikkelen. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: Samenvatting observaties 
 

Observeren 2 december 2016 

Alle kinderen samen buitenspelen 

Voordeel: de peuters spelen samen met de kleuters en/of oudere kinderen. Groep 8 is tijdens het 

buiten spelen met de allerkleinste aan het spelen en let dus ook mee op de aller kleinste peuters.  

Nadeel: scheiding tussen het actief sporten van de grotere en het spelen van de kleinste. Verleiding 

voor de peuters groter om dingen te doen die ze niet mogen (die kleuters wel mogen). Stokken en 

hockeysticks aan een kant houden om per ongeluk elkaar slaan te voorkomen.  

Eigen activiteiten / zelf spelen 

Voordeel: ieder kind kan zijn eigen spel kiezen en dus zelf kiezen wat voor niveau hij of zij aankan. De 

activiteiten zijn verdeeld over 2 lokalen waarin vele pleinen plaatsvinden. Op ieder ‘plein’ kunnen 

kinderen de spellen doen, zo wordt het levendig en ’s werelds. 

Nadeel: kinderen vragen veel aandacht van de professionals en dit zorgt ervoor dat ze soms even 

moeten wachten. Maar dit is ook leerzaam.  

Tijdens les aan groep 3 

Voordeel: leerlingen van groep 1-2 kunnen verder zelf aan de slag.  

Nadeel: niet eerlijk verdeeld van de groepen van 1-2, waardoor bij groep 3 veel onrust was tijdens de 

les door het grote aantal zelf spelende kinderen van groep 1-2. Deze kinderen vroegen tussendoor 

veel aandacht en dat zorgde voor onrust.  

Interactie tussen leerkracht en kind 

Voordeel: de professionals kennen de kinderen en de kinderen vertrouwen de professionals. Veilige 

omgeving waardoor ze zelfs naar ons toe kwamen om te kletsen en spelen.  

Nadeel: weinig overzicht met zoveel kinderen, kleine kinderen stellen meer vragen. Het vreet veel 

energie van de professionals.  

In de huiskamer 

Voordeel: kleine, veilige omgeving voor de peuters waar ze even alleen zijn. En ook echt peuter 

dingen kunnen doen. Maar ook leren door middel van creatieve opdrachten. Oplettendheid op de 

peuters, en dit ook constateren, benoemen en meegeven aan de ouders/verzorgers. 
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Bijlage 2: Enquête sociale veiligheid St. Jan 
 

Beste heer/mevrouw, 
 
Wij (Merel, Eva en Aysu studenten van Avans) willen voor ons project graag uw mening weten 
betreft Sociale Veiligheid. Momenteel zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre Sociale Veiligheid 
gewaarborgd wordt binnen het St. Jan, wij richten ons daarbij op de Sociale Veiligheid binnen de 
onderbouw (voorschool en Groep 1-2-3). Onze opdracht is het opstellen van een Sociale 
Veiligheidsplan voor de onderbouw, hierin zullen de resultaten van de enquête worden verwerkt. 
Hierbij willen wij alle medewerkers en betrokkenen van het St. Jan betrekken. De vragenlijst zal 
ongeveer 10 tot 15 minuten van uw tijd innemen, overigens is dit in zijn geheel anoniem. 
 
Wij bedanken u alvast van harte voor deze medewerking! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Merel, Eva en Aysu 
 

 

Hoeveel van uw kinderen zitten op dit moment op het St. Jan? 

 
1 kind 

 
2 kinderen 

 
3 kinderen 

 
4 kinderen 

 
meer dan 4 kinderen 

 
In welke groep(en) zit(ten) uw kind(eren)? 

 
Voorschool 

 
Groep 1 

 
Groep 2 

 
Groep 3 

 
Stamgroep 4-5-6 en 7-8 

 

 
De volgende vragen zijn gericht op de ouders en leerlingen van de voorschool en Groep 1-2-3 
van het St. Jan 
 

Wat komt er in u op bij het begrip 'sociale veiligheid'? 
……. 
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Een definitie van 'Sociale Veiligheid': Sociale veiligheid is een belangrijke 
voorwaarde voor het leren en opgroeien van kinderen en jongeren, en raakt 
zodoende de pedagogische ruimte voor leerlingen om te mogen ontdekken, 
grenzen te verkennen, fouten te maken, verantwoordelijkheid te nemen en daarop 
te worden aangesproken. Voor leerlingen is de school niet alleen de plek waar 
kennis en kunde opgedaan wordt. Het is voor hen ook de plek waar zij 
leeftijdsgenoten ontmoeten en waar zij kennismaken met de samenleving en 
verschillen in normen, waarden en de omgangsvormen op gebieden als 
respectvolle omgang, seksualiteit, identiteit en culturele diversiteit. 
 
Ziet u deze 'sociale veiligheid' terug binnen het St. Jan? En zo ja, hoe? 
 
……….. 
 
 

 
Wat vindt u ervan dat de kinderen op de voorschool gezamenlijk activiteiten doen 
(leerpleinen en buitenspelen) met de kinderen van groep 1-2-3? 
………… 
 

 
Er volgt een opsomming van een aantal factoren wat te maken heeft met Sociale 
Veiligheid, graag willen wij u vragen deze opsomming te nummeren. Geef 
onderstaande begrippen een cijfer van 1 tot 9 aan de hand van waar u het meeste 
waarde aan hecht (1 is hetgeen waar u het meest waarde aan hecht en 9 wat 
minder) 

  
 

Samenwerken/spelen met leeftijdsgenoten 

  
 

Ieder kind kan werken op eigen niveau 

  
 

Bekwame juffen met de juiste opleiding voor de klas 

  
 

De interactie/omgang tussen juf en kind 

  
 

Veiligheid omtrent gebouw/lokaal 

  
 

Samenwerken/spelen met kinderen van verschillende leeftijden 

  
 

Veel aandacht voor het individu 

  
 

Bijhouden van resultaten 

  
 

Veiligheid op de buitenspeelplaats 
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Vink aan wat u terug ziet bij het St. Jan 

 
Samenwerken/spelen met leeftijdsgenoten 

 
Ieder kind kan werken op eigen niveau 

 
Bekwame juffen met de juiste opleiding voor de klas 

 
De interactie/omgang tussen juf en kind 

 
Veiligheid omtrent gebouw/lokaal 

 
Samenwerken/spelen met kinderen van verschillende leeftijden 

 
Veel aandacht voor het individu 

 
Bijhouden van resultaten 

 
Veiligheid op de buitenspeelplaats 

 

 
Wanneer u ontevreden bent over de 'sociale veiligheid', durft u dit te melden? Zo 
ja, bij wie? 

 
Nici Schwandt (locatie-directeur) 

 
Nicole Hanegraaf (cluster-directeur) 

 
De juf/meester van mijn kind 

 
Nee, dit durf ik niet te melden 

 Iemand anders. zoals:  
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Met welk gevoel verlaat u het St. Jan nadat u uw kind heeft weggebracht? 
Koppel een cijfer aan uw gevoel, aan de hand van de beschrijvingen. 

 
0 = Ik laat mijn kind niet met een gerust hart achter  
omdat ik denk dat het niet veilig genoeg is op het St. Jan 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 = Ik laat mijn kind enigszins met een gerust hart achter  
maar ik heb wel eens twijfels over de veiligheid op het St. Jan 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 = Ik laat mijn kind met een gerust hart achter,  
want ik heb er vertrouwen in dat het veilig is op het St. Jan 

 
Voelt uw kind (van 2,5 t/m 7 jaar) zich veilig op school? 
Indien uw kind ouder dan 7 jaar is, denkt u dat het voor een kind van 2,5 t/m 7 jaar 
veilig genoeg is op school? 

 
ja 

 
nee 

 
Voelt uw kind (van 2,5 t/m 7 jaar) zich veilig op het schoolplein?  
Indien uw kind ouder dan 7 jaar is, denkt u dat het voor een kind van 2,5 t/m 7 jaar 
veilig genoeg is op het schoolplein? 

 
ja 

 
nee 

 

 
Heeft u ideeën of tips om de 'sociale veiligheid' binnen het St. Jan te bevorderen? 
……… 
 
Ruimte voor opmerkingen 
…… 
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Bijlage 3: Resultaten enquête ingevuld door ouders  
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27 

 

 

 



 
28 
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Bijlage 4: Opleidingsplan VVE 
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Bijlage 5: Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid 
BREDE DORPSSCHOOL ST. JAN 

Sociaal veiligheids-   plan 

Schooljaar 2016-2017 

 

 

1-9-2016 

 

 

 

  
Brede dorpsschool St. Jan 
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1 Gezondheidsrisico’s door overdracht van ziektekiemen 

Inventarisatie  Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Check 

Mogelijk 
gezondheidsrisico 

Kennis PM protocol Evaluatie Bijsturing per 
risico 

datum 

1 Kind komt via 
ongewassen 
handen van PM in 
contact met 
ziektekiemen  

PM is op de hoogte 
van de juiste 
handhygiëne 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 6.1 
Handhygiëne 

Sanitair 

In de toiletruimte 
hangen papier 
dispenser. 
 
 

Aandachtspunte
n:  
*ophangen 
Handen 
schoon bij 

keukentje, wc’s  
               

 
Bijsturing 
*de hanndoek bij 
de wc zorgt voor 
verwarring. De 
papierdispenser 
wordt 
weer in gebruik 
genomen en de 
handdoek 
verwijderd.  
*papierdispense
r op groep 
ophangen 

1/9/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/9/16 

2 Kind komt via 
onzorgvuldig 
gewassen 
handen van PM in 
contact met 
ziektekiemen 

idem idem idem idem 1/9/16 

3 Kind komt in 
contact met 
ziektekiemen van 
zieke PM 

idem idem idem idem 1/9/16 

4 Kind komt in 
contact met pus 
of vocht uit 
blaasjes/wondjes 
van ander 
kind 

PM is op de hoogte 
van de juiste 
persoonlijke 
verzorging 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 6.2 
persoonlijke 
verzorging 

idem  korte en 

verzorgde 
nagels 

 

1/9/16 

5 Kind komt in 
contact met 
ziektekiemen 
door aanhoesten 
of niezen door 
PM 

PM is op de hoogte 
van de hoest en 
nies discipline 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 6.3 Hoest- 
en niesdiscipline 

idem  kinderen 

voordoen  wat 
te doen bij 
hoest- en nies 
bui 

 

1/9/16 

6 Kind komt in 
contact met 
ziektekiemen 
door aanhoesten 
of niezen door 
ander kind 

idem idem idem idem 1/9/16 

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

idem idem idem idem 1/9/16 
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8 Kind komt door 
gezamenlijk 
gebruik van 
zakdoek in 
contact met 
ziektekiemen 

idem idem idem idem 1/9/16 

9 Kind komt via 
washandje 
waarmee handen 
of monden van 
meerdere 
kinderen 
‘gewassen’ 
worden in contact 
met ziektekiemen 

PM is op de hoogte 
van de juiste 
persoonlijke 
verzorging 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 6.1 
Handhygiëne 

Er worden geen 
washandjes 
gebruikt 

Aandachtspunte
n:  
Voor het drink- 
en fruitmoment 
wassen 
kinderen hun 
handen onder 
begeleiding van 
de PM  

1/9/16 

10 Kind raakt 
besmet met 
ziektekiemen via 
ander kind dat 
met ongewassen 
handen van toilet 
komt 

PM is op de hoogte 
van de juiste 
handhygiëne 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 6.5 toilet 
hygiëne en  6.6 
hygiëne tijdens 
verschonen 

Bij de wc’s 
hangen lage 
wastafeltjes 
waardoor de 
kinderen 
makkelijk hun 
handen kunnen 
wassen. 
Ze worden 
begeleid bij het 
toilet ritueel. 
Door de PM is 
de afspraak 
gemaakt dat 
kinderen niet 
tegelijk naar de 
toilet mogen om 
spelen in de 
ruimte  te 
voorkomen 

Aandachtspunte
n:  
*ophangen 
Handen 
schoon bij 

keukentje, wc’s  
               

 
Bijsturing 
*de hanndoek bij 
de wc zorgt voor 
verwarring. De 
papierdispenser 
wordt 
weer in gebruik 
genomen en de 
handdoek 
verwijderd.  
 

1/9/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/9/16 

11 Kind raakt 
besmet met 
ziektekiemen via 
ander kind dat 
met 
onzorgvuldig 
gewassen 
handen van toilet 
komt 

PM is op de hoogte 
van de juiste 
handhygiëne 

idem idem idem 1/9/16 

12 Kind komt 
door gebruik van 
grote closetpot in 
contact met 
ontlasting/ 
urine 

PM is op de hoogte 
van juist sanitair 
gebruik 

idem Kinderen 
worden begeleid 
bij het gebruik 
van de toilet. De 
pot is aangepast 
voor kinderen. 
Wanneer er 
sprake is van 
een ongelukje 
dan ruimt de 
PM’r dit direct 
op 

Bijsturing 
De wc’s worden 
schoongemaakt 
door CSU Op de 
wc hangt een 
papier dispenser 
en een 
handdoek. Het 
is onduidelijk 
wanneer de 
handdoek wordt 
verwisselt. 
Met directie 
afgesproken dat 
de handdoek 
weggaat. 

1/4/15 

13 Kind komt via 
het afdrogen van 
handen aan een 
vuile handdoek of 

PM is op de hoogte 
van de juiste 
handhygiëne 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 

Er is papieren 
handdoeken op 
wc en groep 
Kranen  worden  

 1/9/16 
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gebruik vuile 
kraan in contact 
met ziektekiemen 

(RIVM) 6.1 
Handhygiëne 

dagelijks en zo 
nodig 
tussendoor 
gereinigd, 

14 Kind krijgt door 
het eten van 
onhygiënisch 
bereid voedsel 
ziektekiemen 
binnen 

PM is op de hoogte 
van de juiste 
hygiëne code  

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 9. 
Voedselveiligheid 

Op de 
voorschool 
nemen kinderen 
hun eigen fruit 
mee.  
Het drinken 
wordt verstrekt 
door de 
voorschool.  
Bij de 
inventarisatie is 
geconstateerd 
dat de ranja na 
openen niet koel 
werd bewaard. 

Aandachtspunt: 
Ranja wordt na 
openen bewaard 
in koelkast, 
zoals 
voorschriften op 
fles 

 Buiten 

gespeeld? 
Handen 
wassen 
voordat er 
wordt gegeten. 

1/9/16 

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

idem idem Op de 
voorschool 
nemen kinderen 
hun eigen eten 
en drinken mee. 
Restjes worden 
niet bewaard 
maar mee naar 
huis gegeven 

 1/9/16 

16 Kind komt via 
vuile vaatdoek in 
contact met 
ziektekiemen 

PM is op de hoogte 
van juiste manier 
van schoonmaak 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 14. 
Schoonmaken 

De vaat- en 
theedoekjes 
worden dagelijks 
verschoond  

  

17 Kind komt via 
vuil speelgoed in 
contact met 
ziektekiemen 

Idem idem Het speelgoed 
wordt periodiek 
schoongemaakt 
maar niet 
genoteerd 

Aandachtspunte
n: 
In het 
logboek/agenda 
zal de 
periodieke 
schoonmaak 
worden 
genoteerd 

1/9/16 

18 Kind komt via 
vuile 
verkleedkleren in 
contact met 
ziektekiemen 

idem idem Kleren worden 
volgens 
afvinkschema 
gewassen. 
Kleren worden 
minimaal  op 40 
graden 
gewassen 
 

Aandachtspunte
n:  
Bij aanschaf van 
materiaal kijken 
of het op 40 
graden 
gewassen kan 
worden 
In logboek zal 
voortaan de 
periodieke 
wasbeurt 
worden 
genoteerd 

 Was 

regelmatig om 
huisstofmijt en 
allergenen te 
reduceren 

1/9/16 

19 Kind komt 
door zichtbaar 
vervuild 
zwemwater in 

PM is op de hoogte 
van juist gebruik 
van Hygiëne in 
speel- en 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 

(Bad)water 
wordt na gebruik 
direct 
weggegooid 

 1/9/16 
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contact met ziekte 
kiemen 

zwemgelegenheid (RIVM) 10.3  
Buitenzwembadje
s 

20 Kind komt 
door eten, drinken 
/ snoepen in het 
zwembadje in 
contact met 
ziektekiemen 

Idem  idem Kinderen eten 
volgens een 
vast ritueel, niet 
tijdens (vrij)spel 
maar op de 
stoeltjes 

 1/9/16 

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

idem Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 10.1 
Buitenzandbak 
10.2 
zandwatertafel 

  Ondanks het 

afdekken van 
een zandbak is 
het in de 
praktijk dat 
poezen of 
ongedierte nog 
steeds de 
zandbak 
kunnen 
vervuilen. Hark 
daarom 
regelmatig de 
zandbak 
schoon vooraf 
aan het spelen. 
Je voorkomt 
hiermee dat 
kinderen 
uitwerpsels 
binnen krijgen 
en ziek worden.  

Bijsturing 
 

1/9/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 Kind komt 
door bijten of 
krabben dier in 
contact met 
ziektekiemen 

Op de opvang  zijn 
geen dieren 
aanwezig  

    

2 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het binnenmilieu 

Inventarisatie  Te nemen maatregel Voortgang Check 

Mogelijk 
gezondheidsrisico 

Kennis PM protocol Evaluatie Bijsturing datum 

23 Kind verblijft in 
een ruimte die 
bedompt ruikt 

PM is op de hoogte 
van juist 
ventilatiegedrag 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.1 
luchtverversing 

Aan het begin 
en eind van de 
opvang wordt 
zoveel  mogelijk 
het raam 
opengezet om 
de lucht te 
verversen. We 
zorgen voor 
tocht!. 

Aandachtspunte
n: 
Aan het begin 
en eind van de 
dag ventileren. 
 
Bijsturing 
Groep 

Schoonmaken 
roosters muur 
gang kant en 
touwtjes 
herstellen voor 
openen en 
sluiten. Touwtjes 
niet lager dan 
1.80m van de 
grond zodat 
kinderen er niet 
bij kunnen 

1/9/16 

24 Kind verblijft in 
een te koude 
ruimte 

PM is op de hoogte 
van juiste 
tempratuur- en 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 

De verwarming 
is centraal 
ingeregeld op 

  1/9/16 
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vochtbalans peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.2  
Tempratuur- en 
vochtbalans 

een 
kamertempratuu
r van 20 graden 

25 Kind verblijft in 
een te warme 
ruimte 

idem Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.3  Hitte 
in het gebouw 

Aanvullend aan 
de Ri&E is 
voorzien in een 
Hitteprotocol  
 

Idem 1/9/16 

26 Kind verblijft in 
een muf ruikende, 
vochtige ruimte 

idem Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.2  
Tempratuur- en 
vochtbalans 

In de praktijk 
gebruiken de 
PM vaak de 
natuurlijk 
ventilatie 
gebruiken, door 
ramen open te 
zetten 
 

idem 1/9/16 

27 Kind verblijft in 
een te droge 
ruimte 

idem idem idem idem 1/9/16 

28 Kind komt in 
aanraking met 
allergenen via 
stoffering van 
verblijfsruimte 

PM is op de hoogte 
van juist 
ventilatiegedrag en 
schoonmaak 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.4.2 
Stoffigheid 

De PM houd 
rekening met het 
makkelijk 
schoonmaken 
van de ruimte. 
De ruimte is 
rustig en 
overzichtelijk 
ingericht. 
 

Aandachtspunt: 
Tussen de kast 
en muur, onder 
bureau worden 
materialen 
opgeslagen 
waar geen 
opberg 
mogelijkheden 
voor zijn. 
Afgesproken 
met de PM is 
dat dit 
regelmatig wordt 
opgeruimd om 
schoon te 
maken in de 
hoeken. 

1/9/16 

29 Kind verblijft in 
een ruimte met 
rook 

PM is op de hoogte 
dat er niet wordt 
gerookt 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.4.3 
Rook en andere 
verbranding 
 

Er wordt niet 
gerookt in het 
gebouw en ook 
niet in het zicht 
van kinderen 

 1/9/16 

30 Kind verblijft in 
een stoffige 
ruimte 

PM is op de hoogte 
van juist 
ventilatiegedrag en 
schoonmaak 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.4.3 
Rook en andere 
verbranding 

  Aandachtspunte
n: 
Als er veel stof 
is dan niet 
vegen in bijzijn 
van kinderen, dit 
voorkomt dat het 
stof op dwarrelt.  

1/9/16 

31 Kind wordt 
blootgesteld aan 
PMuchtige stoffen 
door het gebruik 
van spuitbussen, 
lijm of terpentine 

PM is op de hoogte 
van juist ventilatie 
gedrag alsmede 
van het gebruik van 
PMuchtige stoffen 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.4.5 
Verf, lijm en 
spuitbussen 
 

Op de opvang  
zijn gevaarlijke 
stoffen met de 
melding van 
gevaar niet 
binnen  
handbereik van 
kinderen en 
worden tijdens 
de opvang niet 
gebruikt. Er is 

  1/9/16 
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een aparte 
berging op de 
school 
 

32 Kind wordt 
blootgesteld aan 
gassen uit (open) 
verbrandingstoest
ellen 

Niet aanwezig  Niet aanwezig Niet aanwezig 1/9/16 

33 Kind verblijft in 
een ruimte met 
asbest 

Niet aanwezig  Niet aanwezig Niet aanwezig 1/9/16 

34 Kind krijgt 
schadelijke 
stoffen binnen via 
ventilatievoorzieni
ng 

PM is op de hoogte 
van juist 
ventilatiegedrag 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.1 
Luchtverversing  

Ventileren van 
de ruimte 
gebeurd door 
het openzetten 
van klapramen 
en deuren 
In de omgeving 
wordt niet 
gewerkt met 
gevaarlijke 
stoffen.  

 1/9/16 

35 Kind wordt 
blootgesteld aan 
lawaai 

PM is op de hoogte 
van het begrip 
geluidshinder 

 De school 
bevind zich in 
een woonwijk. 
Er is geen 
lawaai 

. 1/9/16 

36 Kind drinkt 
water uit loden 
leiding 

Niet aanwezig  Niet aanwezig Niet aanwezig 1/9/16 

37 Kind verblijft in 
een ruimte met 
huisdieren die 
een allergie 
kunnen oproepen 

Niet aanwezig Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 11 
(huis)dieren en 
ongedierte 
 

Niet aanwezig Niet aanwezig 1/9/16 

38 Kind verblijft in 
een ruimte met 
planten die een 
allergie kunnen 
oproepen 

De PM is op de 
hoogte van de 
geschikte planten 
De PM is volgens 
de veiligheid 
inventarisatie op de 
hoogte van de site 
www.veiligheid.nl-
giftige-planten  

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 12 planten 
en bomen rondom 
het kindercentrum 
 

In de 
groepsruimte 
zijn geen 
planten  

 app 

smarthphone: 
gifwijzer  

1/9/16 

39 Kind verblijft in 
een vervuilde 
ruimte doordat 
schoonmaak 
ontoereikend is 

PM is op de hoogte 
van juiste manier 
van schoonmaak 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 14 
schoonmaken 
 
 

De ruimte wordt 
schoongemaakt 
door een 
schoonmaakbed
rijf. Eventuele 
aanpassingen 
worden 
doorgesproken 
met het 
schoonmaakbed
rijf. 
Alle ruimtes zijn 
schoon. 
 
 
 
In de ruimte 
staat een 

Aandachtspunt: 
Als er bij 
kinderen iets 
onder de leden 
is zoals; 
snotteren, 
krentenbaard of 
diarree dan 
worden de wc 
bril, deurklinken 
en speelgoed 
extra 
schoongemaakt 
door PM  

 deurklinken 

verspreiden 
ziektekiemen 
 

1/9/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/9/16 

http://www.veiligheid.nl-giftige/
http://www.veiligheid.nl-giftige/
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openvuilnisbak 
afgeschermd 
door verrijdbare 
kasten. Deze is 
van de 
kleuteropvang 
die zo nu en dan 
gebruik maakt 
van de ruimte 
 
 

 

Vervangen 
vuilnisbak door 
een afsluitbare 

40 Kind verblijft in 
een ruimte tijdens 
schoonmaakwerk
zaamheden 

Idem  Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 14 
schoonmaken 
 

Het 
schoonmaken 
gebeurd buiten 
opvang  

 1/9/16 

41 Kind komt in 
contact met 
allergenen of 
huisstofmijten via 
verkleedkleren 

PM is op de hoogte 
van juiste manier 
van schoonmaak 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 14 
schoonmaken 

Schoonmaak 
van 
verkleedkleren  
staat op 
schoonmaakroo
ster 

 Vaatdoekjes 

theedoeken op 
min 60 graden, 
verkleedkleren 
op min 40 
graden wassen 

1/9/16 

3 Gezondheidsrisico’s als gevolg van het buitenmilieu 

Inventarisatie  Te nemen maatregel Voortgang Check 

Mogelijk 
gezondheidsrisico 

Kennis PM protocol Evaluatie Bijsturing datum 

42 Kind wordt 
blootgesteld aan 
stuifmeel van 
gras, onkruid of 
bomen die een 
allergie kunnen 
oproepen 

PM is op de hoogte 
van geschikte 
planten en weet de 
info erover op te 
zoeken 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 11 
(Huis)dieren en 
ongedierte 

De EHBO 
trommel is 
ingericht met 
o.a. zuignap, 
tekenpen en 
geschikte zalf. 
Op de groep zijn 
eenvoudige 
EHBO middelen. 
In de 
teamkamer is 
een centrale 
EHBO trommel 
met speciale 
benodigdheden 
Het terrein van 
de Hobbit is flink 
begroeid en 
heeft veel 
beplanting. 

 1/9/16 

43 Kind komt via 
in zandbak 
aanwezige 
ontlasting 
(hond/kat) in 
contact met 
ziektekiemen 

PM is op de hoogte 
van het gebruik van 
het buitenterrein 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 
10.1 
Buitenzandbak 

Er zijn geen 
speciale 
maatregelen 
 
 

Aandachtspunte
n:  
zandbak zand 
regelmatig 
controleren door 
er met een hark 
door te gaan en 
zo te controleren 
op uitwerpsels 
van huisdieren 

1/3/15 

44 Kind wordt 
gebeten door een 
teek 

PM weet te 
handelen na  een 
steek door bijen, 
wespen of teken 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM)11.1.2 

De EHBO 
trommel is niet 
aanwezig op de 
groep maar is 
centraal in 

 1/9/16 
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 beheer door de 
conciërge.  De 
verbandtrommel 
is goed 
bijgehouden, 
nagekeken op 
datum en is voor 
alle 
medewerkers 
goed 
toegankelijk 

45 Kind wordt 
gestoken door bij 
of wesp 

PM weet te 
handelen na  een 
steek door bijen, 
wespen of teken 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 11.1.2 

idem idem 1/9/16 

46 Kind krijgt 
zonnesteek 

PM is op de hoogte 
van risico’s en 
aandoeningen bij 
hitte 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 69.4 

Door de hoge 
bomen is er veel 
schaduw op het 
terrein  
Bij hoge 
tempraturen en 
een sterke 
zonkracht wordt 
er alleen in de 
schaduw of 
binnen gespeeld 
Na 12.00 zijn er 
geen kinderen 
aanwezig, maar 
 blijft 
gehandhaafd 
i.v.m. eventuele 
wijziging van 
dagdelen 

 tussen 12.00 
en 15.00 bij 
felle zon niet 
buiten spelen 

1/9/16 

47 Kind droogt uit Idem idem In de 
zomerdagen is 
er altijd water in 
bereik van 
kinderen om te 
drinken 
 

Help 

kinderen 
herinneren om 
extra te 
drinken. Maak 
het leuk  en 
makkelijk voor  
ze om extra 
water te 
drinken 

1/9/16 

48 Kind verbrandt 
door zon 

idem idem Met ouders zijn 
afspraken 
gemaakt tijdens 
de intake. 
Zij moeten hun 
kinderen vooraf 
insmeren en een 
petje meegeven. 
Ouders geven 
hun kinderen 
hun eigen 
zonnebrandcrè
me mee als er 
onverhoopt nog 
ingesmeerd 
moet worden.  
Er wordt niet in 
de zon gespeeld 
bij een sterke 
zonkracht. 

. 1/9/16 
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49 Kind raakt 
onderkoeld 

idem Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 7.2 
Tempratuur-en 
vochtbalans 

Kinderen krijgen 
binnen hun 
jasje, sjaal, muts 
en 
handschoenen  

Kinderen 

hebben het 
eerder koud en 
meer moeite 
om zich warm 
te krijgen, 
vooral als het 
stil zit of staat 

1/9/16 

50 Kind komt in 
contact met 
bestrijdingsmiddel
en 

Niet van toepassing  Er wordt niet 
met 
bestrijdingsmidd
elen gewerkt. 
 

  

51 Kind wordt 
blootgesteld aan 
chemisch 
vervuilde grond 

Niet aanwezig  Geen aanwijzing 
van vervuilde 
grond 

 1/9/16 

52 Kind wordt 
blootgesteld aan 
verontreinigde 
buitenlucht 

Niet van toepassing  Geen 
aanwijzingen 
van vervuilde 
lucht 

 1/9/16 

4 Gezondheidsrisico’s ten gevolge van (het uitblijven van) medisch handelen 

Inventarisatie 
handhygiëne 

Te nemen maatregel Voortgang Check 

Mogelijk 
gezondheidsrisico 

Kennis PM protocol Evaluatie Bijsturing datum 

53 Kind krijgt 
medicatie 
verkeerd 
toegediend 

PM is op de hoogte 
van juiste 
handelswijze t.a.v. 
toedienen medicatie 

Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 8.1 
geneesmiddelen 
verstrekking op 
verzoek 

Door het korte 
verblijf worden 
er zelden tot 
nooit medicatie 
verstrekt. 
Als er medicatie 
wordt 
toegediend dan 
wordt dit 
genoteerd 

 Informeer 
ouders dat het 
gebruik van 
paracetamol er 
toe kan leiden 
dat je een kind 
niet goed in de 
gaten kunt 
houden omdat 
het de 
symptomen 
van ziek zijn 
onderdrukt 

1/9/16 

54 Kind krijgt 
bedorven 
medicament 
toegediend 

idem idem idem Idem 
 

1/9/16 

55 Kind krijgt 
paracetamol 
zonder diagnose 

idem idem Paracetamol 
wordt niet 
verstrekt 

 1/9/16 

56 Kind wordt niet 
of onjuist medisch 
behandeld door 
onvolledige of 
onjuiste medische 
dossiers 

PM is op de hoogte 
van de wijze 
waarop 
geneesmiddelen 
worden verstrekt 

idem aan Door het korte 
verblijf worden 
er zelden tot 
nooit medicatie 
verstrekt. 

idem  1/9/16 

57 Kind wordt 
ondeskundig 
medisch 
behandeld door 
personeel 

idem Gezondheidsrisico
’s in een 
kindercentrum of 
peuterspeelzaal 
(RIVM) 8.3 huid- 
en wond 
verzorging 

Eenvoudige 
ongelukjes 
worden opgelost 
voor ernstigere 
zaken wordt de 
BHV leerkracht 
gehaald. 

 bel 112 bij 
twijfel bij letsel 

1/9/16 

58 Kind komt via 
koortsthermomete
r in contact met 
ziektekiemen 

PM is op de hoogte 
van de juiste     

idem Op de 
voorschool 
worden 
ouders/verzorge
rs gebeld als het 
kind zich niet 

 1/9/16 
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goed voelt. De 
ouder neemt zelf 
de tempratuur 
op. 

59 Kind komt in 
contact met 
ziektekiemen via 
zalf of crème 

PM is op de hoogte 
van juist handelen 
bij huid- en 
wondverzorging 

idem Controle 
houdbaarheidsd
atum uitgevoerd 

 1/9/16 

60 Kind komt 
door 
onhygiënische 
wondverzorging 
in contact met 

Idem  idem g.b  goede 

handhygiëne 
voorkomt erger 

1/9/16 
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Urgentiecode 

 

Bij ieder mogelijk ongeval is een urgentiecode bepaald die vervolgens door het nemen van maatregelen  en een evaluatie  

opnieuw wordt bepaald. De uiteindelijke urgentiecode is opgenomen in het resultaat.  

Urgentiecode (UC) Handelen  

A1 De kans is groot en het mogelijk ongeval heeft 
ernstige gevolgen 

Door de maatregel direct uit te voeren voorkom je 
gevaarlijke situaties 

B1 De kans is klein maar het mogelijk ongeval heeft 
ernstige gevolgen 

Door maatregelen direct uit te voeren voorkom je 
incidentele gevaarlijke situaties,  

A2 De kans is groot en het mogelijk ongeval heeft een 
onschuldige afloop 

Door het opvolgen van de maatregel  verklein je de kans 
op veelvuldige ongevallen 

B2 De kans is klein en het mogelijke ongeval heeft een 
onschuldige afloop 

Door het opvolgen van de maatregelen ontstaat er een 
wenselijke situatie  

 

De huisregels zijn bedoeld om kinderen en volwassenen inzicht te geven in risico’s.   De huisregels sturen aan op 

mogelijkheden en ontwikkelkansen van kinderen hierbij sluiten we gevaren niet uit maar ondersteunen we kinderen door 

ons pedagogisch handelen en daar waar nodig .  De huisregels worden opgevolgd en jaarlijks met het team geëvalueerd. 

Geel gearceerd vraagt om Actie! 

 

Inventarisatie 
PMoer 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1. Kind 
struikelt 
over 
oneffen-
heid 

B2 -We ruimen 
samen lossen 
voorwerpen/ 
speelgoed op 
die 
rondslingeren 
op de PMoer 

-oneffenheden 
signaleren en 
vervangen 

Woon-bouwplein De PMoer is 
voorzien van marmoleum De 
PMoer is in orde 
Kleden zijn glad en zonder 
ezelsoren, mede door 
gefestonneerde afwerking 
Kunstenaarsplein 
De PMoer is voorzien van 
marmoleum De PMoer is in orde 
Huiskamer 
De huiskamer is onlangs voorzien 
van een pvc zeil 
Speelzaal De PMoer is voorzien 
van een gymzaalPMoer, antislip. 
PMoer is in goede staat 

Woon-bouwplein 
De kleden liggen 
midden in de groep. 
Vervang tijdig kleden 
als deze ezelsoren gaan 
krijgen. Nu tijdens 
controle niet aan de 
orde. 

B2 1/9/16 

2. Kind 
glijdt uit 
op natte 
PMoer 

B1 -De PMoer 
drogen we al er 
iets  is gemorst  

-droogloopzone 
aanbrengen 

Algemeen Op de school is bij alle 
in- en uitgangen een ruime 
droogloopzone aanwezig. 
Woon-bouwplein Er is geen extra 
droogloopmat. De voeten zijn 
droog gelopen voordat ze in de 
Woon-bouwplein zijn. In de 
Woon-bouwplein wordt niet met 
water gespeeld 
Kunstenaarsplein  
Er wordt niet met water gespeeld 
op het plein. Na de activiteit 
wassen de kinderen hun handen 
in de wc-ruimte of in de woon-
bouwplein 
Huiskamer 
Er is geen extra droogloopmat. 
De voeten zijn droog gelopen 
voordat ze in de huiskamer zijn 
Speelzaal Er wordt niet met 
water gespeeld 

  B2 1/9/16 
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3. Kind 
glijdt uit 

B1 -De PMoer 
drogen we al er 
iets  is gemorst 
-De kinderen 
mogen op 
sokken als ze 
dat hebben 
afgesproken 
met de PM 

 Algemeen 
Huisregels worden nageleefd. 
Woon-bouwplein  
Er wordt in de Woon-bouwplein 
rustig spel aangeboden. De 
PMoer is niet glad en kinderen 
dragen over het algemeen hun 
schoenen 
Kunstenaarsplein  
Er wordt niet met water gespeeld 
op het plein. Na de activiteit 
wassen de kinderen hun handen 
in de wc-ruimte of in de woon-
bouwplein 
Huiskamer 
Er is geen extra droogloopmat. 
De voeten zijn droog gelopen 
voordat ze in de huiskamer zijn 
Speelzaal In de speelzaal weten 
de kinderen dat ze mogen 
rennen. Er zijn duidelijke 
afspraken wat wel en niet mag. In 
de speelzaal wordt geleidspel 
aangeboden. Zo worden er alleen 
activiteiten aangeboden die 
passen bij de leeftijd en ruimte. 
De klimtoestellen worden alleen 
gebruikt in aangepaste vorm 
zodat kinderen niet van hoog 
kunnen vallen 
Kinderen dragen gymschoenen 

 B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
Muur 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.Kind 
bezeert 
zich aan 
oneffenh
eid 

B1 -Als we iets 
wijzigen aan de 
muur halen we 
oude punaises, 
spijkers en  
dergelijke direct 
weg 

-lambrisering 
van ongelijke 
muren/muren 
nalopen op 
oneffenheden 

Woon-bouwplein De muren zijn 
vrij van oneffenheden. 
Kunstenaarsplein De muren zijn 
vrij van oneffenheden. 
Huiskamer De muren zijn vrij van  
oneffenheden. Doordat het  vrij 
vol is, is de ruimte minder 
geschikt voor drukke 
speelaanleidingen. De huiskamer 
wordt gebruikt voor rustige 
momenten in het aanbod. 
Drinken, eten en 
tafelwerkzaamheden 
Speelzaal De muren zijn vrij van 
oneffenheden, Op speelhoogte 
zijn de muren vrij gehouden. 
De verwarming wordt 
afgeschermd door banken. Er is 
alleen geleid spel in de speelzaal 
met klein materiaal 

Huiskamer niet geschikt 
voor drukke 
speelaanleiding.  

B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
Garderobe 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.kind 
botst 

B2 -We leren 
kinderen dat we 

-kapstok 
afschermen 

Gang / kunstenaarsplein De 
haken van de kapstok zitten naar 

 B2 1/9/16 
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tegen 
kapstokh
aak  

kunnen vallen 
als we jassen en 
tassen niet 
ophangen  
-We leren 
kinderen niet te 
spelen bij de 
kapstokken in 
de gang omdat 
we ons kunnen 
bezeren  

binnen gedraaid en bevinden zich 
niet in de doorgang. 
Woon-bouwplein Geen kapstok 
aanwezig 
Huiskamer Geen kapstok 
aanwezig 
Speelzaal Geen kapstok aanwezig 

 

Inventarisatie 
Deur 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.kind 
krijgt 
vingers 
tussen de 
deur 

B1 We spreken 
kinderen aan als 
zij hun handjes 
op het 
deurkozijn 
houden door 
hen te  leren op 
te letten als de 
deur weer 
dichtgaat of -
valt 
 

-deurbeveiligers 
aanbrengen tot 
minimale 
hoogte 1.20m 
-deurdranger 
plaatsen bij 
binnendeuren 
conform de 
wettelijk regels, 
brandveiligheid, 
bouwbesluit 

Woon-bouwplein Er zijn 
vingerbeveiligers aanwezig  
Met uitzondering van de 
tussendeur met tweede plein. 
Kunstenaarsplein 
Deurbeveiligers aanwezig op 
ruimte toegankelijk voor 
kinderen 
Buitendeur wordt niet gebruikt 
Huiskamer 
Vingerbeveiliging aanwezig 
Speelzaal vingerbeveiliging  
Sanitair geen vingerbeveiligers 
aanwezig 

Aanbrengen woon-
bouwplein 
vingerbeveiligers 
 
 
Buitendeur 
waarschuwingsplaat 
“Alleen gebruiken in 
nood” 
 
 
 
 
Aanbrengen sanitair 
vingerbeveiliger 

B2 1/12/16 
 
 
 
 
1/11/16 
 
 
 
 
 
1/12/16 

2.Kind 
valt door 
glas in 
deur 

B1 -we leren 
kinderen dat 
het gevaarlijk is 
om bij ramen 
geintjes en 
pesterijen uit te 
halen 
 

 Algemeen 
Het onderwijs ingericht met 
leerpleinen. In de visie is 
meegenomen dat deze 
leerpleinen een open karakter 
hebben en de deuren open 
blijven.  
Woon-bouwplein  
Op de Woon-bouwplein is geen 
raam in de deur. Voor   
Ramen hoger dan 1.20 
Buitendeur voorzien van 
veiligheidsglas. Deur wordt niet 
gebruikt door kinderen. 
Huiskamer 
In de huiskamer deur  is geen 
raam in de deur. Voor de 
kinderen is het niet mogelijk om 
te zien wat er achter de deur is. 
Speelzaal  
idem 

Voor alle deuren zonder 
doorkijkvenster een 
waarschuwingsplaat 
ophangen; 
“Spelende kinderen 
achter deur” 
 

B2 1/9/16 

3.Kind 
botst 
tegen de 
deur 
doordat 
iemand 
anders de 
deur 
open 
doet 

B1 -we leren 
kinderen 
voorzichtig met 
de deur te zijn 
door te laten 
zien dat er 
(misschien)iema
nd achter zit  

-kijken naar 
mogelijkheid 
van plaatsen 
van 
doorkijkvenster 
als dit er niet is 

idem 
 

idem B1 1/9/16 
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Inventarisatie 
Raam 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.kind 
valt uit 
open 
raam 

B1 -We voorkomen 
dat kinderen 
ergens op 
kunnen 
klimmen bij het 
raam en geven 
hierbij ook 
uitleg  

-raam is 
voorzien van 
uitzetter 

Woon-bouwplein De ramen 
kunnen niet open op kind 
hoogte, uitzetters met een 
begrensde mogelijkheid om het 
raam open te zetten 
Verder is er een kiepstand die 
voorkomt dat kinderen uit het 
raam kunnen vallen 
Kunstenaarsplein 
Geen openslaande deuren 
aanwezig 
Huiskamer  
De ramen kunnen niet open op 
kind hoogte, uitzetters met een 
begrensde mogelijkheid om het 
raam open te zetten 
Speelzaal idem 

 B1 1/9/16 

2.Kind 
raakt 
verstrikt 
in de 
koordjes 
van de 
raamdeco
ratie 

B1  Koordjes 
inkorten of 
opknopen van 
rolgordijnen 

Woon-bouwplein 
Er zijn koordjes aanwezig van 
luxaflex De koordjes zijn 
opgeknoopt Kinderen kunnen er 
niet bij. 
Kunstenaarsplein 
Geen raamdecoratie aanwezig 
Huiskamer 
Geen raamdecoratie aanwezig/ 
plakfolie 

Woon-bouwplein 
Haken voor de koorden 
ophangen 

B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
Verwarming 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.Kind 
verbrandt 
zich aan 
hete 
radiator/
buizen 

B1 -Bij de inrichting 
van de Woon-
bouwplein 
houden we er 
rekening mee 
dat er bij de 
verwarming 
geen druk speel 
wordt gespeeld.  
-we leren 
kinderen dat 
een verwarming 
heet kan zijn 

-voorzien van 
ombouw 
-centraal 
begrenzen om 
te voorkomen 
dat verwarming 
heel warm 
wordt 

Woon-bouwplein 
De verwarming is afgeschermd 
door een kastenwand. 
Afgesproken is dat de 
kastenwand niet wordt verplaatst 
bij herinrichting. 
De kasten zorgen ervoor dat 
kinderen niet bij de verwarming 
kunnen 
Kunstenaarsplein 
Verwarming vrij/ radiatorbuizen 
zijn alleen aanwezig bij de grond. 
De verwarming  
Huiskamer  
Verwarming voorzien van 
omkasting 
Speelzaal de verwarming is 
afgeschermd 

Speelzaal 
Met het opstellen van 
klim en 
klautermateriaal wordt 
rekening gehouden met 
een valruimte van 
1.20m en niet hoger 
dan 0.60. 
 
Wettelijke 
veiligheidseisen VWA 
 
Kunstenaarsplein 
Omkasten radiatoren 

B2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B2 

1/9/16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/12/16 

2.Kind 
valt of 
botst 
tegen 
radiator 

A1 Bij de inrichting 
van de Woon-
bouwplein 
houden we er 
rekening mee 
dat er bij de 
verwarming 
geen druk speel 
wordt gespeeld. 

-voorzien van 
ombouw 

idem   B1 1/9/16 
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3.Kind 
komt met 
hand 
klem te 
zitten 

B2 Bij de inrichting 
van de Woon-
bouwplein 
houden we er 
rekening mee 
dat er bij de 
verwarming 
geen druk spel 
kan worden  
gespeeld. 

-voorzien van 
ombouw 

idem  B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
Verlichting 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.kind 
struikelt 
door 
onvoldoe
nde licht 

B2 -Als we zien dat 
een lamp kapot 
is vervangen we 
hem of plaatsen 
hem op de 
klussenlijst 
-om duurzaam 
met energie  
om doen we het  
licht uit als ze 
een vertrek we 
als laatste  de 
ruimte verlaten 

-lampen 
repareren 
Lampen 
vervangen door 
duurzame en 
minder energie 
vragende 
lampen 
-minder felle 
lampen terug 
plaatsen 

Algemeen De ruimte is voorzien 
van een grote raampartij met 
veel natuurlijk lichtinval. Alle 
lampen werken. Wanneer er een 
lamp kapot is wordt dit gemeld 
bij de technische dienst. 
Er is voldoende licht omdat er 
hoge ramen zijn met veel licht 
inval Woon-bouwplein 
Voldoende lichtinval en lampen 
Kunstenaarsplein 
Minder lichtinval voldoende 
lampen aanwezig 
Huiskamer 
Voldoende lichtinval en lampen 
Algemeen In voorjaar 2014 zijn in 
jaarlijks onderhoudsplan van 
Delta op de school alle lampen 
die kapot waren vervangen door 
de TD 

 B2 1/9/16 

2.lamp 
wordt 
stuk 
gegooid 
en glas 
valt naar 
beneden 

B2 -we leren 
kinderen om 
niet naar 
lampen iets te 
gooien 

-lampen 
afschermen met 
beschermplaat 
of TL voorzien 
van 
beschermhoes 

Woon-bouwplein De lampen zijn 
afgeschermd 
Kunstenaarsplein 
De lampen zijn afgeschermd 
Huiskamer 
De lampen zijn afgeschermd 
Speelzaal  
De lampen zijn afgeschermd 
TL met beschermhoes  

 B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
Elektra 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.kind 
komt in 
contact 
met 
elektricite
it 

B1 -we zorgen 
ervoor dat 
kinderen niet 
over 
stroomdraden 
kunnen vallen.  
-we leren 
kinderen dat ze 
niet aan de  
stroomkabels 
mogen komen  

-Contact 
plaatjes 
plaatsen indien 
geen 
geïntegreerde 
beveiliging 
-
Aardlekschakela
ar aanwezig 
-losse draden 
en snoeren 
wegwerken 

Algemeen Er zijn stroomdraden 
aanwezig maar die zijn goed 
weggewerkt. 
Bij verandering in de Woon-
bouwplein of herinrichting blijft 
het van belang hier op te blijven 
letten. 
Woon-bouwplein  
Stroomdraden weggewerkt 
Kunstenaarsplein 
Stroomdraden weggewerkt 
Huiskamer 
draad radio CD speler na gebruik 
hoog weggelegd 

huiskamer 
Blijf attent op het 
wegwerken van de 
stroomdraden. Dit kan 
door de draden in te 
korten met  tie-wrap. 
Onder het bureau de 
draden bijeen trekken 
d.m.v. tie-wrap 
 

B2 1/11/16 
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computerdraden hangen achter 
bureau los 
Speelzaal  
Er zijn geen draden aanwezig 

2.kind 
trekt aan 
elektricite
itssnoer 
en krijgt 
apparaat 
op zich 

B1 -we zorgen 
ervoor dat 
kinderen niet 
over 
stroomdraden 
kunnen vallen   

-losse draden 
en snoeren 
wegwerken 

Idem idem B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
giftige stoffen 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing per ruimten UC datum 

1.kind 
drinkt 
schoonm
aakmidde
l 

B2 -we bergen 
schoonmaakmi
ddelen hoog en 
zo mogelijk in 
een gesloten 
kast op 

-kast voorzien 
van slot 

Woon-bouwplein In de Woon-
bouwplein zijn 
schoonmaakspullen in keuken 
geplaatst met kinderbeveiliging 
Kunstenaarsplein 
Geen schoonmaakmiddelen 
aanwezig 
Sanitair 
Ruimte wordt na schooltijd 
schoongemaakt. Geen 
schoonmaakmiddelen aanwezig 
Huiskamer  
Geen schoonmaak middelen 
aanwezig 
Keuken naast huiskamer 
Niet toegankelijk voor kinderen/ 
op slot 
 
 

Woon-bouwplein  
TIP 
Schoonmaakspullen in 
verdunde vorm op de 
Woon-bouwplein zetter 
Keuken naast 
huiskamer 
Gebruik het slot tijdens 
de opvanguren 

B2 1/9/16 

2.kind eet 
giftige 
plant 

B2 -we checken 
planten op 
www.veiligheid.
nl  

 Geen planten aanwezig in de 
ruimte 

Tip: smartphone app gif 
wijzer 

B2 1/9/16 

3.kind eet 
sigaretten 
of 
medicijn 
uit tas PM 

B1 -onze tassen 
bewaren we 
buiten de 
Woon-
bouwplein en 
buiten het 
bereik van 
kinderen 

 Woon-bouwplein 
Geen persoonlijke spullen/jassen 
aanwezig van PM 
Kunstenaarsplein 
Geen persoonlijke spullen/ jassen 
aanwezig van PM 
Huiskamer 
Gesloten kast aanwezig voor 
persoonlijke spullen van PM  

 B2 1/9/16 

4.kind eet 
muizengif 

B2 -we gebruiken 
geen muizengif 
op de Woon-
bouwplein 

-bestrijding van 
muizen gebeurd 
buiten het 
bereik en/of 
opvang tijd van 
kinderen 

Niet aanwezig    

5.kind eet 
van 
schoonm
aakmidde
len 

B2 -
schoonmaakmi
ddelen en 
etenswaar 
bergen we 
duidelijk 
gescheiden op 
in afgesloten 
kast 

 Woon-bouwplein 
Schoonmaakmiddelen 
opgeborgen. Deze worden hoog 
opgeborgen De gebruikte 
schoonmaakmiddel is een 
verdunde allesreiniger. Overige 
spullen staan in een 
schoonmaakberging. 
Sanitair geen 

Kunstenaarsplein  
De keukenkastjes  
worden voorzien van 
deurbeveiligers 
(IKEA) 

B2 1/9/16 

http://www.veiligheid.nl/
http://www.veiligheid.nl/
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 schoonmaakmiddelen aanwezig 

 

Inventarisatie 
Speelgoed 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind zit 
met voet 
klem 
tussen 
wiel van 
kinderfiet
s 

B1 -We schaffen bij 
voorkeur 
fietsen aan met 
dichte wielen/ 
zonder spaken 
-Voor de 
oudere hebben 
we uitdagende 
fietsen en 
hebben soms 
spaken 
-Kinderen wordt 
geleerd de fiets 
na gebruik op te 
ruimen 

- Kapotte 
fietsen 
verwijderen en 
buiten bereik 
van kinderen 
houden 

Algemeen 
In de school is geen rijdend 
materiaal beschikbaar 
Buitenterrein 
De voorschool beschikt over 
rijdend materiaal dat geschikt is 
voor kinderen in de leeftijd van 
2,5 tot 4 jaar 

 B2 1/9/16 

2.kind 
wordt 
door een 
fietsend 
kind 
omver 
gereden 

B1 We zorgen dat 
ervoor fietsen 
voldoende 
ruimte is 
-we spreken af 
met kinderen 
waar gefietst 
mag worden en 
waar niet 
-we houden 
fietsruimte vrij 
van los 
speelgoed. 

 Buitenterrein  
Er wordt alleen gefietst op het 
buitenterrein. Het buitenterrein 
is groot en biedt veel ruimte. Het 
gevaar is dat kinderen hard 
kunnen fietsen. De PM leert  
*het kind waar ze mogen fietsen 
*legt de regels herhaaldelijk uit 
*rekening houden met andere 
kinderen 

 B2 1/9/16 

3.Kind 
krijgt 
koordje 
om zijn 
nek 

B2 -we controleren 
of kinderen 
geen langere 
koordjes dan 22 
cm hebben en 
verwijderen 
deze indien 
nodig 
-We informeren 
ouders over het 
gevaar 

 Algemeen Jasjes hebben 
koordjes, de lengte wordt niet 
speciaal gecheckt 
Speelzaal 
Kinderen dragen geen kleding 
met koordjes tijdens het 
beweegaanbod 

Algemeen  
Aandachtspunt: 
Lange koordjes in 
overleg met ouders 
verwijderen of vragen 
om een ander jasje 

B2 01/02 

4.Kind 
verwondt 
zich aan 
scherp 
speelgoe
d of 
splinters 
aan 
speelgoe
d 

B1 -we zorgen 
ervoor dat 
kapot 
speelgoed 
direct wordt 
verwijderd 

 Woon-bouwplein Oud en kapot 
speelgoed wordt weggegooid 
Kunstenaarsplein 
Knutselmateriaal aanwezig. Alles 
in goede staat 
Huiskamer 
Voornamelijk klein 
ontwikkelingsmateriaal aanwezig 
dat gebruikt wordt aan tafel. 
Alles in goede staat 
Speelzaal idem 

Speelzaal 
Aandachtspunt 
In de speelzaal alleen 
aanbod van speelgoed 
passend bij de leeftijd 

B2 1/9/16 

5.Kind of 
PM 
struikelt 
over 
speelgoe
d 

B1 -we ruimen 
samen met de 
kinderen op na 
het spelen 
-we zorgen dat 
speelgoed niet 
rondslingert in 

 Algemeen 
De school is opgeruimd en 
overzichtelijk. 
Woon-bouwplein Er wordt in het 
spelaanbod ook tijd ingeruimd 
om kinderen te leren opruimen.  
Kinderen krijgen taken van de PM 

 B2 1/9/16 
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het looppad bij het opruimen. Het materiaal 
heeft vaste plaatsen. 
Kunstenaarsplein 
Idem 
Huiskamer  
idem 
Speelzaal 
idem 

6.Kind 
krijgt 
speelgoe
d op zich 

B1 -als we 
speelgoed 
opbergen 
plaatsen we het 
zo dat het niet 
van kan vallen 

 Woon-bouwplein Het speelgoed 
wordt opgeborgen in openkasten 
en achter gesloten deuren. 
Vooral klein materiaal staat in 
een speciale kast. 
De kinderen kunnen het 
speelgoed makkelijk pakken en 
terugplaatsen. 
De PM leert de kinderen eerst op 
te ruimen voordat er iets anders 
wordt gepakt. 
Kunstenaarsplein 
Idem 
Huiskamer  
idem 
Speelzaal 
Gebruik van de speelzaal gebeurd 
alleen als speelzaal is ingericht 
voor de voorschool. Opstellingen 
voor de gehele school zijn over 
het algemeen niet geschikt voor 
2,5 jarige 
De vaste wandtoestellen worden 
niet gebruikt 

Woon-bouwplein 
aandachtspunt 
De kasten kunnen 
gebruikt worden als 
vensterbank maar er 
moet opgelet worden 
dat er geen opslag of 
hoge puzzelkasten op 
komen. Tijdens de 
inventarisatie zag het er 
zeer netjes uit! 

B2 1/9/16 

7 Kind 
valt van 
trap 
speelhuis 

B1 -we leren 
kinderen trap 
lopen 
 

 Woon-bouwplein 
In de Woon-bouwplein staat een 
speelhuis. 
Kinderen mogen hier vrij spelen. 
Er is geen glijbaan geplaatst. 
De valruimte wordt vrij gehouden 
van obstakels. 

Woon-bouwplein 
gespeeld mag worden 
de trap afschermen 

B2 1/5/15 

 
 

Inventarisatie 
verbranding 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind 
heeft 
toegang 
tot 
lucifers of 
een 
aansteker 

B1 -Onze tassen 
zijn buiten 
bereik van 
kinderen in 
afgesloten kast 
of berging  

 Woon-bouwplein 
Geen persoonlijke spullen/jassen 
aanwezig van PM 
Kunstenaarsplein 
Geen persoonlijke spullen/ jassen 
aanwezig van PM 
Huiskamer 
Gesloten kast aanwezig voor 
persoonlijke spullen van PM 

  1/5/15 

2.kind 
brandt 
zich aan 
hete 
dranken 

A2 -op de Woon-
bouwplein 
wordt tijdens de 
opvang door de 
leidster geen 
hete drank 
gedronken 
-voor een 
activiteit met 

 Woon-bouwplein 
Er worden zo nu en dan hete 
drank genuttigd. Er is geen 
waterkoker of koffiezetapparaat 
aanwezig 
Kunstenaarsplein 
Idem 
Huiskamer 
idem 

Algemeen 
Aandachtspunt 
Aanschaffen afsluitbare 
thermosbekers die 
voorkomen dat er hete 
drank uit loopt. 
PM geeft aan in 
principe geen hete 
drank meer in bijzijn 

B1 1/3/15 
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warme 
drank/eten is er 
goede 
voorbereiding  
toezicht en 
geen afleiding 
tijdens activiteit 
(soep maken, 
warme 
chocolademelk) 
-de leidster 
leert kinderen 
het gevaar van 
hete drank 

van kinderen te willen 
drinken. 
 
LET OP: Kinderen 
hebben nog een 
kwetsbare huid en 
verbranden hierdoor 
veel dieper. Met groot 
letsel ten gevolg 

3.warme 
drank 
komt 
over een 
kind heen 

B1 -op de Woon-
bouwplein 
wordt tijdens de 
opvang door de 
leidster geen 
hete drank 
gedronken 

 idem idem B1 1/9/16 

4.Kind 
brandt 
zich aan 
kookplaat 

B1 -als kinderen 
helpen in de 
keuken is er toe 
zicht en wordt 
het aantal 
kinderen bij de 
activiteit in de 
keuken beperkt 

 Geen kookplaat aanwezig  -  

5.Kind 
trekt pan 
van 
fornuis 

B1 -idem  idem  -  

6.Kind 
brandt 
zich aan 
ovenplaat 

B1 -idem  idem  -  

7.Kind 
loopt 
brandwo
nden op 
door de 
waterkok
er over 
zich heen 
te 
trekken 

A1 -Op de Woon-
bouwplein is 
geen 
waterkoker  
zodat er tijdens 
de opvang niet 
in een 
onbewaakt 
moment de 
waterkoker met 
heet water kan 
omvallen 

 idem idem B1 04/15 

 

Inventarisatie 
keuken 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind 
kind trekt 
plasticzak 
over het 
hoofd en 
stikt 

B1 -we zorgen dat 
plastic zakken 
worden 
opgeborgen 
buiten bereik 
van kinderen 

 Algemeen 
Er is geen la of kast met plastic 
aanwezig 

 B1 1/9/16 

2.kind 
snijdt zich 
aan 

B2 -Er zijn geen 
grote scherpe 
messen 

 Algemeen 
Keukenmateriaal is gescheiden 
van de ruimtes waar kinderen 

Keuken 
Altijd op slot tijdens 
opvang 

B1 1/9/16 
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scherp 
mes 

aanwezig in de 
opvang 
-we leren 
kinderen om op 
de juiste wijze  
met een mes 
om te gaan. 

komen 
Woon-bouwplein 
Er zijn geen scherpe messen of 
materialen aanwezig  
Kunstenaarsplein 
Er zijn geen scherpe messen 
aanwezig. Knutselmateriaal is 
passen bij de leeftijd van de 
kinderen 
Huiskamer 
Kantoormateriaal aanwezig. Dit 
wordt opgeborgen in hoge kasten 
of achter slot en grendel. Denk 
hierbij aan scharen, lijm, 
nietmachine etc 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Huiskamer 
Probeer attent te zijn 
op kantoorartikelen. 
Leg het buiten bereik 
van kinderen 

 

Inventarisatie 
speelterrein 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind 
valt van 
speeltoes
tel 

B1 -we houden de 
speelruimte 
rond toestel vrij 
van losse 
materialen 

Logboek 
aanleggen en 
bijhouden  

Buitenterrein Er staan grote 
speeltoestellen op het terrein. 
Deze toestellen wordt alleen 
gebruikt met toezicht. Bij het 
buitenspel zijn beide PM buiten 
om de kinderen actief te 
begeleiden en te om te leren 
gaan met gevaar. 
De PM kiezen ervoor om het 
spelaanbod niet te veel te laten 
verschillen om te voorkomen dat 
er geen overzicht is en er op te 
veel verschillende plaatsen een 
oplettend oog nodig is. 
De kinderen van de voorschool 
spelen op andere tijden dan de 
oudere kinderen om het 
overzicht te bewaren. 
De PM 
*Leert nieuwe  kinderen de 
regels 
*ondersteund de kinderen bij 
het opvolgen van de regels door 
uitleggen en herhalen 
*is altijd aanwezig op het terrein 
om kinderen te begeleiden 

 B2 1/9/16 

2.kind 
valt 
defect 
materiaal 

B1 -we melden het 
als een toestel 
kapot is in het 
logboek 
-We laten iets 
dat kapot is 
gelijk maken of 
zetten het 
buiten bereik 
van kinderen 
-een toestel wat 
kapot is zetten 
we af met rood-
wit lint en mag 

idem Buitenterrein 
Geen logboek aanwezig 

Buitenterrein Om zicht 
te houden wat er op 
een terrein niet in orde 
is worden opvallende 
zaken zoals defect 
materiaal, vervuiling 
zandbak of zwerfvuil in 
het logboek-schriftje 
genoteerd. 
Bij terugkomende 
feiten worden de 
bevindingen met  de 
directie besproken 

B2 1/11/16 
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niet worden 
gebruikt 

3.Kind 
blijft met 
koordje 
van 
kleding 
achter 
toestel 
hangen 

B1 -we letten er op 
dat kinderen 
geen langere 
touwtjes aan 
hun kleren of 
tut hebben dan 
22 cm, Indien 
nodig 
verwijderen we 
deze. 
-we informeren 
ouders over dit 
gevaar 

 Buitenterrein 
Ouders worden gewezen op 
kledingadvies: koordjes niet 
langer dan 22cm 

Buitenterrein 
Aandachtspunt 
Touwtjes aan kleding 
worden nagekeken en 
in overleg met ouders 
verwijderd 

B2 1/9/16 

4.kind 
komt knel 
te zitten 
tussen 
trap 
treden 

- - -     

5.kind 
verwondt 
zich aan 
scherpe 
rand van 
toestel 

B1 -een toestel dat 
kapot is zetten 
we af met rood-
wit lint en mag 
niet worden 
gebruikt 

Logboek 
aanleggen en 
bijhouden  

Op het terrein bevind zich een 
carré van banken. Deze banken 
hebben scherpe punten. 
Kinderen mogen hier spelen 
maar niet klimmen en klauteren  

 B2 1/9/16 

6.kind 
krijgt 
splinter in 
hand 

B1 -idem idem idem  B2 1/9/16 

7.Kind 
struikelt 
over 
speeltoes
tel 

B1 -we houden de 
speelruimte vrij 
van losse 
materialen 
-we letten op 
dat er ruimte 
blijft voor rustig 
spel gescheiden 
van drukker 
spel 
-we leren 
kinderen dat ze 
goed moeten 
opletten/ kijken  
waar ze lopen 
en rennen zodat 
ze gevaar leren 
herkennen 

 Buitenterrein 
Het terrein is groot met veel 
mogelijkheden om kinderen van 
elkaar te scheiden.  Er is veel 
ruimte ten opzichte van de 
speeltoestellen waardoor er 
weinig kans is op vallen of 
struikelen. 
Er zijn duidelijke afspraken over  
De PM 
*Leert nieuwe  kinderen de 
regels 
*ondersteund de kinderen bij 
het opvolgen van de regels door 
uitleggen en herhalen 
*is altijd aanwezig op het terrein 
om kinderen te begeleiden 

 B2 1/9/16 

8.kind 
botst 
tegen 
speeltoes
tel 

B1 idem  idem 
. 
  

 B2 1/9/16 

9. kind 
botst 
tegen 
ander 
kind op 
schomme
l 

 Niet aanwezig - -  - - 

10.kind 
botst 

- Niet aanwezig  -  - - 
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tegen 
veer wip 

11. vinger 
van kind 
komt 
klem te 
zitten in 
holle buis 

- Niet aanwezig  - - - - 

12.vinger 
komt 
klem te 
zitten bij 
schomme
l 

- Niet aanwezig - - - - - 

13. kind 
bezeert 
zich aan 
wip 

- Niet aanwezig 
 

- - - -  

14.kind 
valt van 
veer wip 
door 
defect 
materiaal 

- Niet aanwezig - - - - - 

15.kind 
snijdt zich 
aan 
zwerfvuil 

B2 -Iedere dag 
controleren we 
het terrein op 
zwerfvuil en 
rapporteren in 
het logboek het 
vuil 
 

idem Buitenterrein Het terrein wordt 
gecontroleerd. Het schoolplein 
wordt o.a. onderhouden door de 
praktijkschool en vrijwilligers. 
Het terrein is in de weekenden en 
in de avond afgesloten, dit is 
geen garantie dat er niet op het 
terrein wordt gespeeld. 
Er is sprake van zwerfvuil. 

Buitenterrein 
Aandachtspunt: 
Aan het begin van het 
buitenspelen wordt 
kritisch rondgekeken en 
eventueel vuil wordt 
verwijderd. Bij 
terugkerende vervuiling 
wordt er een notitie 
gemaakt om te kijken 
welke acties er 
genomen moeten 
worden. Dit gaat in 
overleg met de 
schoolleiding. Noteren 
in logboek 

B2 1/9/16 

 
 

Inventarisatie 
omheining 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind 
rent al 
spelend 
de straat 
op 

A2 -we houden 
toezicht op het 
terrein en 
zorgen dat de 
hekken gesloten 
blijven 
-we leren de 
kinderen dat ze 
niet buiten het 
terrein mogen 
zonder overleg 

Terrein is 
afgezet met hek 

Buitenterrein 
Het terrein is afgezet met een 
hek en voorzien van poorten. 
 
 

Buitenterrein 
Aandachtspunt 
Controleer vooraf aan 
het spelen op het 
buitenterrein of de 
poort dicht is 

B1 1/9/16 

2.kind 
doet het 
poortje 
van het 
hek open 
en rent 

A2 -na gebruik 
doen we de 
poort dicht 

  idem B1 1/9/16 
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de straat 
op 

3.Het hek 
blijft 
openstaa
n en rent 
de straat 
op 

A2 idem idem  idem B1 1/9/16 

4.Kind 
bezeert 
zich aan 
de 
omheinin
g 

B2 idem idem   B2 1/9/16 

5.Kind 
komt 
onder de 
omheinin
g  en 
komt 
klem te 
zitten 

B2 idem idem Buitenterrein Voor de omheining 
zijn borders met beplanting.  
Het ‘poorthek heeft gladde 
buizen  

 B2 1/9/16 

6.kind 
kruipt 
tussen de 
spijlen 
van de 
omheinin
g door en 
komt 
klem te 
zitten 

B2 idem idem Buitenterrein Dit is niet mogelijk. 
Het ‘poorthek’ is tot aan de 
grond minder dan 9 cm 

 B2 1/9/16 

7.Kind 
klimt op 
de 
omheinin
g en valt 

B2 idem idem Buitenterrein Het hek heeft 
spijlen met een afstand minder 
dan 9 cm 

 B2 1/9/16 

8.kind 
klimt over 
een 
omheinin
g 

B2 idem idem Buitenterrein Er zijn geen 
opstapmogelijkheden aanwezig 
en het hek is boven 120cm 

 B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
ondergrond 

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind 
struikelt 
over 
boomwor
tel 

- -we leren 
kinderen dat ze 
goed moeten 
opletten/ kijken  
waar ze lopen 
en rennen zodat 
ze gevaar leren 
herkennen 
 

-bestrating 
nalopen 
-bij acuut 
gevaar wordt 
gebruik 
gemaakt van 
een spoed 
melding aan 
technische 
dienst 

Buitenterrein 
Het terrein heeft geen last van  
uitstekende boomwortels. 
De PM leert kinderen omgaan 
met risico’s zoals ongelijke 
ondergrond door; 
*het bespreekbaar te maken 
*het te begeleiden in de situatie 
*te herhalen 

 - 1/9/16 

2.kind 
struikelt 
over een 
oneffenh
eid 

B2 idem idem Het terrein heeft tegels, deze 
liggen recht. 
Als pedagogisch aanpak leren de 
PM de kinderen omgaan met 
oneffenheden die er onverwachts 
wel zijn. Zo is er een stuk gras dat 

 B2 1/9/16 
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wat verwilderd is 
“Vallen kun je leren” 

3.kind 
glijdt uit 
over een 
natte plek 

B2 idem -de afwatering 
nalopen op 
verstopping 

Buitenterrein 
Er is een goede afvoer aanwezig 

 B2 1/9/16 

 

Inventarisatie 
sanitair  

Te nemen maatregel Voortgang per ruimten Resultaat 

Mogelijk 
ongeval 

UC Huisregel op 
locatie 

Technische 
controle 

Evaluatie Bijsturing  UC datum 

1.kind 
drinkt van 
schoonm
aakmidde
l 

B1 -we bergen 
schoonmaakmi
ddelen na 
gebruik op,  
buiten bereik 
van kinderen  

 Sanitair/ kunstenaarsplein 
Het sanitair is in de hal bij het 
kunstenaarsplein. Kinderen 
mogen op eigen verzoek naar de 
wc. De PM begeleid de kinderen 
altijd gepast bij de leeftijdsfase. 
De wat oudere kinderen die bijna 
naar groep 1 gaan mogen alleen, 
maar worden van een afstand in 
de gaten gehouden door de PM. 
Dit gebeurd vanwege 
voorbereiding op groep 1 
Op de WC is geen 
schoonmaakmiddel aanwezig 

  B2 1/9/16 

2.kind eet 
van 
toiletblok
je 

B1 -kinderen 
maken gebruik 
van de kinder-
wc, hier zijn 
geen 
toiletblokjes en 
spuitbussen  

 Niet aanwezig  B2 1/9/16 

3.kind 
snuffelt 
van 
afvalbakj
e 

B1 -we leren 
kinderen dat 
een afvalbakje 
vies is  

 Niet aanwezig  B2 1/9/16 

 

Bijsturing Gerealiseerd voor verantwoordelijk Afgewerkt 

Waarschuwingsplaat ”Spelende kinderen achter de 
deur” 

1/11/16 PM  

Draden (nieuwe) computer bundelen met tie-wrap 1/11/16 PM  

Vingerbeveiliging sanitair/ woon-bouwplein 1/12/16 DIR  

Haken koorden jaloezieën  1/12/16 DIR  

Keuken op slot voor kinderen tijdens opvanguren 1/9/16 PM  

Kantoorartikelen opruimen in gesloten of hoge kast  1/11/16 PM  

Logboek buitenterrein aanleggen 1/11/16 PM  

Omkasten verwarming Kunstenaarsplein    
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Bijlage 6: Werkwijze Veilig Thuis 
Beste mensen, 
 
Zoals beloofd volgt hierbij het overzicht van contactgegevens van onze ondersteuners van Veilig 
Thuis. We zijn nog volop bezig met opstarten en eigen maken van processen binnen Veilig Thuis 
maar willen uiteraard graag de doorontwikkeling in samenhang vorm gaan geven. De ondersteuners 
gaan actief contact opnemen met het lokale veld voor afstemming en samenwerkingsafspraken. 
Uiteraard kunnen jullie ook contact met hen opnemen. 
 
Voor overstijgende vragen kun je terecht bij Lonneke Bemer l.bemer@veiligthuiswb.nl. 
Het algemeen telefoonnummer van Veilig Thuis West Brabant is 076-5233466. 
 

Regio A:  Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht 

Suzanne de Ruiter S.deruiter@veiligthuiswb.nl  06-21974291 

Jessica Touw j.touw@veiligthuiswb.nl  06-21974256 

Charlotte van Beers c.vanbeers@veiligthuiswb.nl  06-21976044 

Regio B: Roosendaal, Rucphen en Halderberge 

Marieke Snijders  m.snijders@veiligthuiswb.nl  06-21976172 

Marlou Bastiaansen m.bastiaansen@veiligthuiswb.nl  06-21976010 

Regio C: Moerdijk, Ettenleur, Zundert 

Bianca Romme b.romme@veiligthuiswb.nl  06-21975917 

Haico Jonker h.jonker@veiligthuiswb.nl  06-21976091 

Miriam van den Eijnden m.vandeneijnden@veiligthuiswb.nl  06-21975480 

Regio D: Werkendam, Woudrichem, Aalburg 

Annemarieke den Burger a.denburger@veiligthuiswb.nl  06-21975273 

Grigitte Mans g.mans@veiligthuiswb.nl  06-21974935 

Regio E: Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout  

Tamara Kuijpers t.kuijpers@veiligthuiswb.nl  06-21975192 

Lotte Huijben l.huijben@veiligthuiswb.nl  06-21976230 

Mieke van Beurden m.vanbeurden@veiligthuiswb.nl  06-21975882 

Regio F: Breda, Alphen Chaam, Baarle Nassau 

Sophie Verbiest  s.verbiest@veiligthuiswb.nl  06-21976283  

Fatima-Zohra Sidali f.sidali@veiligthuiswb.nl  06-21975210 

Eveline Vrijenhoek e.vrijenhoek@veiligthuiswb.nl  06-21975639 

 
 

Wat omvat het aanbod?  
 
Lokale ondersteuning door Veilig Thuis bestaat uit het geven advies en/of ondersteuning  door vaste 
ondersteuners vanuit VT aan professionals uit lokale teams (CJG’s of sociale wijkteams)  die vragen 
hebben over de veiligheid in hun cliëntsysteem.  
 
Bij een adviesvraag wordt de aard en ernst van het geweld besproken, en worden de eerdere 
stappen die gezet zijn door de lokale professional in het kader van de meldcode besproken. De 
risico’s en het gevaar  worden in kaart gebracht en de betrokkenheid van minderjarigen vastgelegd.   
Vervolgens worden er met de professionals vervolgstappen geformuleerd en wordt de verdeling van 
de rol en verantwoordelijkheden tussen lokale veld en VT afgesproken.  
 
Advies kan gevraagd worden aan de vaste ondersteuner VT maar kan ook 24 uur per dag gevraagd 
worden aan de Front Office (advies en melddienst) van Veilig Thuis.  

mailto:l.bemer@veiligthuiswb.nl
mailto:S.deruiter@veiligthuiswb.nl
mailto:j.touw@veiligthuiswb.nl
mailto:c.vanbeers@veiligthuiswb.nl
mailto:m.snijders@veiligthuiswb.nl
mailto:m.bastiaansen@veiligthuiswb.nl
mailto:b.romme@veiligthuiswb.nl
mailto:h.jonker@veiligthuiswb.nl
mailto:m.vandeneijnden@veiligthuiswb.nl
mailto:a.denburger@veiligthuiswb.nl
mailto:g.mans@veiligthuiswb.nl
mailto:t.kuijpers@veiligthuiswb.nl
mailto:l.huijben@veiligthuiswb.nl
mailto:m.vanbeurden@veiligthuiswb.nl
mailto:s.verbiest@veiligthuiswb.nl
mailto:f.sidali@veiligthuiswb.nl
mailto:e.vrijenhoek@veiligthuiswb.nl
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Het bieden van ondersteuning kan bestaan uit: 

- Voorbereiden van gesprekken met betrokkenen 
- Bijwonen van gesprekken met betrokkenen ter ondersteuning 
- Begeleiding bij opstellen of doorspreken van Veiligheidsplan 
- Bijwonen van een lokaal teamoverleg ter bespreking van de te nemen vervolgstappen. 
- Ondersteunen van de professional bij het organiseren van een familie of netwerkberaad. 

Indien een onafhankelijk voorzitter gewenst is kan VT het voorzitterschap van het beraad op 
zich nemen.  

 
 

De visie die ten grondslag liggen aan lokale ondersteuning door VT 
 

 Aan het werk van de ondersteuner liggen de stappen van de meldcode ten grondslag. De 
ondersteuner werkt oplossingsgericht waarbij de krachten in de hulpverleningsrelatie tussen 
lokale professional en het cliëntsysteem benut worden. 
 

 Door het versterken van het lokale veld bij het signaleren en de aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling kunnen betrokkenen cliënten eerder en duurzamer geholpen worden 
waardoor minder schade ontstaat in de samenleving ten gevolge van geweld in huiselijke 
kring.  

 Het ondersteunen is gericht op het versterken van de professional in zijn haar rol. De lokale 
ondersteuner van Veilig Thuis bezoekt daarom niet eigenstandig het cliëntsysteem maar is 
primair gericht op het ondersteunen van de professional bij zijn /haar werk. Er kan wel 
sprake zijn van samen op pad als dit aansluit bij de leer – of observatie vraag van de 
professional. Tijdens de ondersteuning door Veilig Thuis blijft de regierol en daarmee ook de 
verantwoordelijkheid in principe altijd bij het lokale veld liggen tenzij de lokale professional 
besluit om tegen het advies van VT in geen melding te doen in risicovolle situaties.  

 Zodra er behoefte is aan acuut of eigenstandig handelen in het cliëntsysteem door Veilig 
Thuis wordt geadviseerd om melding te doen bij de frontoffice of de casus in te brengen 
(door het lokaal veld ) in het kr8-beraad of het Huiselijk Geweld Overleg  
De ondersteuner VT kan ondersteunen bij het verwoorden van de melding en wordt door de 
Frontoffice  na een melding door het lokale veld betrokken bij het triage proces zodat er bij 
Veilig Thuis informatierijke triage kan plaatsvinden.  
 

 De vaste ondersteuners zijn gekoppeld aan lokale teams. Professionals die niet samenwerken 
met het CJG of wijkteam kunnen hun casus alleen voorleggen aan de ondersteuner VT via het 
CJG/wijkteam of bellen naar de Frontoffice van VT. (de FO check elke melding bij het lokale 
veld)  Zo willen we voorkomen dat de kennis die voorhanden is bij de lokale teams niet benut 
wordt.  
 

 

De rolverdeling bij “samen op pad “ met een ondersteuner van VT 
 
De lokale hulpverlener heeft de regierol en kan zich ook bij inzet van VT  zijn rol behouden waardoor 
de continuïteit in de relatie met betrokkenen gewaarborgd wordt, ook als drang en/of dwang aan de 
orde komt.  
Als de ondersteuner mee op pad gaat wordt Veilig thuis voor het cliëntsysteem gepositioneerd als 
“expert  en ambassadeur op het gebied van herstel van veiligheid in huiselijke kring”  De 
ondersteuner VT wil graag al zijn expertise in zetten om mee te denken over hulp en een effectieve 
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aanpak die georganiseerd kan worden waardoor het gezin veilig met elkaar door kan. Als ouders 
alsnog geen hulp aanvaarden moet de ondersteuner adviseren aan het lokale veld  om melding te 
doen en op te schalen naar het kracht kollectief en/ of huiselijk geweld overleg. Vanuit deze 
positionering kan drang ingezet worden door de Ondersteuner VT terwijl de lokale professional  
 
NB. De bovenstaande positionering bij “samen op pad” is van toepassing voor de Ondersteuners van 
Veilig Thuis.  Na een melding kan er bij risicovolle situaties een Onderzoeker of Regiehouder  ingezet 
worden. Hier is een andere positionering t.o.v het cliëntsysteem aan de orde. Bij deze situaties 
neemt VT in samensprak met het lokale veld gedeelde of eigen regie en verantwoordelijkheid voor 
de casus. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Debbie Maas 
Adjunct-directeur 
 

Veilig Thuis West-Brabant 
t: 076 - 52 33 466 
e: d.maas@veiligthuiswb.nl 
i:  www.veiligthuiswestbrabant.nl 
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