Cursus en opvang inéén!

Veiligheids- en Gezondheidsbeleid
CursusBSO
Dit veiligheids- en gezondheidsbeleid is van toepassing op de locaties: Wittevrouwenkade,
Parnassos, Zimihc en Voorwaarts. Het is één document omwille van het feit dat ouders en
medewerkers tegelijkertijd vaak gebruik maken van meerdere locaties. Daar waar het een
risico voor een specifieke locatie betreft, wordt dat aangegeven.

Versiebeheer
Het origineel is altijd te vinden op (www.cursusbso.nl onder achtergrondinformatie)
Controleer, voordat je dit document gebruikt, altijd of er geen recentere versie is op de
hierboven genoemde vindplaats.
Datum
Door (naam)
(=versienummer)

Korte omschrijving wijziging
(evaluatie)

01-01-2018

Madelon van de
Wardt/Martin van de
Wardt

initiële versie

15-01-2018

Jan-Willem de Jong

Aanvullingen risico’s

24-01-2018

Madelon van de Wardt

Aanvullingen risico’s en maatregelen

28-03-2018

Madelon van de Wardt

Disclaimer toegevoegd

31-05-2018

Madelon van de Wardt

Toevoeging hete dranken incidenteel
en bij vakantieopvang

26-07-2018

Madelon van de Wardt

Toevoeging toelichting één document

12-09-2018

Madelon van de Wardt
en Lisa Duurkoop

Toevoeging hoe om te gaan met het
voorkomen dat kinderen alleen zijn op
de locatie, zonder toezicht en kleine
verbeteringen.

07-11-2018

Madelon van de Wardt

Toevoeging Voorwaarts nav evaluatie

14-10-2019

Madelon van de Wardt

toevoegen luchtkwaliteit na alle
evaluaties eind oktober!

22-11-2019

Madelon van de Wardt

Aanpassingen nav evaluaties locaties.
Hoe omgaan met luchtkwaliteit is
momenteel in onderzoek.
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22-06-2020

Heleen Jonker

Maatregelen Corona

Actualiteit
Dit document behoort actueel te zijn. Dat wil zeggen dat de datum van publicatie nooit
verder dan 12 maanden in het verleden mag liggen. Als u merkt dat dit toch zo is, wilt u dit
dan melden via informatie@cursusbso.nl?

Werkwijze CursusBSO
Context:

a.

een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het veiligheids- en
gezondheidsbeleid samen met de beroepskrachten een continue proces is van het vormen van beleid,
implementeren, evalueren en actualiseren.

De beschrijving, bedoeld in artikel 4, derde lid, onder a, dient ervoor te zorgen dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid
samen met de beroepskrachten een continu proces is van het vormen van beleid, implementeren, evalueren en
actualiseren. Op grond van artikel 4, derde lid, onder b, bevat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een concrete
beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich brengt. In
tegenstelling tot het huidige artikel 2 van de Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen 2012 is er geen sprake
van een jaarlijkse risico-inventarisatie met een uitgebreide lijst van verplicht te beschrijven risico’s en een lijst met
voorgevallen ongevallen. De houder dient zelf na te gaan welke risico’s er bij de opvang door het desbetreffende
kindercentrum spelen.

Uitgangspunt van ons beleid is het continu leren van de praktijk en de beschikbare
informatie uit het werkveld. Dat betekent dat we evalueren wat er gebeurd is en daarop
actie ondernemen.
Concreet betekent dit:
1.
Alle ongevallen worden geregistreerd op het overdrachtsformulier
2.
Als formulieren zijn ingevuld worden de ongevallen daarop centraal op een lijst
geplaatst
3.
De lijst wordt beoordeeld door of namens de houder:
1.
is een bekend risico opgetreden waarvoor het beleid adequaat is uitgevoerd
en de daardoor geboden oplossing afdoende was?
2.
Een ander geval, waarna:
4.
De gefilterde gevallen worden in de eerstvolgende teamvergadering besproken (op
locatieniveau)
5.
De uitkomsten van die bespreking worden geborgd in dit veiligheidsbeleid
6.
Ook als er geen aanleiding is om het beleid te wijzigen zal de houder minimaal een
maal per 12 maanden het veiligheidsbeleid bijwerken, zodat zichtbaar is dat het actueel
gehouden wordt.
Daarnaast zullen we bij alle nieuw te ontplooien activiteiten een risico-inventarisatie
uitvoeren. Dat geldt voor activiteiten, nieuwe ruimtes en nieuwe manieren van werken. Bij
elke actualisatie van dit beleid zal de houder zichzelf de vraag stellen of van een van deze
situaties sprake is (geweest).

Communicatie van risico’s
Context:
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Een concrete beschrijving van de wijze waarop de houder er zorg voor draagt dat het actuele veiligheids- en
gezondheidsbeleid en de evaluaties daarvan inzichtelijk zijn voor de beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding,
stagiairs, vrijwilligers en ouders.

De risico’s binnen onze opvang zijn niet van de leiding, maar van ons allemaal. Dit
risicobeleid is daarom openbaar toegankelijk op onze website, daar kan ook altijd de
meest actuele versie gevonden worden. De leermomenten uit de evaluaties zijn in het
versiebeheer in verkorte vorm terug te vinden; op verzoek kan eenieder de volledige
ongevallenregistratie inzien (m.u.v. persoonsgegevens) via een verzoek aan:
informatie@cursusbso.nl
Ouders worden van harte uitgenodigd om mee te kijken met dit beleid; door hen
aangedragen risico’s nemen we graag op in dit beleid.

Leren om te gaan met risico’s
Context:
d.een beschrijving in algemene zin van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te gaan met risico’s waarvan de
gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve geen risico’s vormen als bedoeld
onder b;
Zoals hiervoor reeds vermeld is het uitgangspunt dat men kinderen met kleine risico’s dient leren omgaan zodat kinderen
kunnen groeien in hun ontwikkeling. Gelet daarop bepaalt artikel 4, derde lid, onder d, dat het veiligheids- en
gezondheidsbeleid een beschrijving in algemene zin dient te bevatten van de wijze waarop kinderen wordt geleerd om te
gaan met risico’s waarvan de gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van kinderen beperkt zijn en welke derhalve
geen risico’s vormen als bedoeld in artikel 4, derde lid, onder b. In deze beschrijving dient de algemene aanpak van de
houder tot uiting te komen zonder dat daarbij de afzonderlijk risico’s met beperkte gevolgen voor de veiligheid en
gezondheid van kinderen beschreven hoeven te worden.

Kinderen leren met vallen en opstaan. Zonder pijn leren kinderen niet om hun grenzen te
kennen, om met risico om te gaan. Het is dus niet de bedoeling om alle risico’s uit te
bannen; kinderen moeten kunnen experimenteren.
Ons uitgangspunt is dat een situatie er niet toe moet kunnen leiden dat een kind zich
zodanig verwondt dat blijvend letsel opgelopen wordt.
Veiligheid: zelf dingen doen en proberen mogen ook als je kunt vallen of je anderszins
bezeren. De vaardigheden van het kind zelf vormen hierbij de grens, die door de PM-ers
op basis van eigen inschatting getrokken wordt. Dat kan betekenen dat het ene kind iets
mag wat voor het andere kind als té risicovol gezien wordt. Dat er builen gevallen worden
en knieën geschaafd is acceptabel, ongelukjes waarbij meer moet gebeuren dan troosten
en een pleister plakken horen slechts bij uitzondering voor te komen.
Gezondheid: hier trekken we één lijn. In zijn algemeenheid geldt dat bij het verblijf in een
grotere, gemengde groep, het risico op overdraagbare gezondheidsproblemen groter is.
We kunnen daarbij de overdracht van virussen en bacteriën en hoofdluis niet volledig
voorkomen, maar wel effectief indammen door hygiënemaatregelen te nemen. We
baseren ons hierbij op de actuele stand van de wetenschap gepaard aan een inschatting
van wat praktisch haalbaar en maatschappelijk wenselijk is
Grensoverschrijdend gedrag: Kinderen zijn bezig om hun context met betrekking tot
intiemere omgang met anderen te ontdekken. Ook tijdens de opvang zullen ze daar mee
bezig zijn. Ons belangrijkste uitgangspunt is dat ze gecorrigeerd worden als ze elkaars
grenzen overschrijden, de PM-ers zien hier op toe. Daarnaast vinden wij dat personeel
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van de opvang géén rol heeft in dit spelenderwijs ontdekken; zij houden zich hierbij afzijdig
en beperken hun rol tot correctie en uitleg over algemeen aanvaarde normen. Het
uitgangspunt is dat ervaringen wel mogen leiden tot schrik, maar nooit tot angst.

Risico’s die we willen vermijden
Context:
b. een concrete beschrijving van de risico’s die de opvang van kinderen van het desbetreffende kindercentrum met zich
brengt, waarbij in ieder geval wordt ingegaan op:
1°.de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
2°.de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen, en
3°.het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers,
overige aanwezige volwassenen en kinderen;
c. een plan van aanpak waarin in concrete termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn
respectievelijk worden genomen teneinde de onder b genoemde risico’s in te perken en de handelswijze indien deze
risico’s zich verwezenlijken;
Bij de in artikel 4, derde lid, onder b, genoemde beschrijving moet in ieder geval ingegaan worden op de voornaamste
risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en de gezondheid van kinderen (artikel 4, derde lid, onderdeel b, onder 1°
en 2°). Hier is voor gekozen vanuit het uitgangspunt dat kinderen dienen te worden beschermd tegen grote risico’s en
men kinderen met kleine risico’s dient leren omgaan zodat kinderen kunnen groeien. De vraag wanneer iets een
voornaamst risico met grote gevolgen betreft, kan niet voor alle kindercentra eensluidend worden beantwoord. Bij de
beantwoording van de vraag dienen alle specifieke omstandigheden meegewogen te worden en zijn bijvoorbeeld de
ligging en inrichting van het kindercentrum en de activiteiten die er worden verricht van belang. Bij een kindercentrum dat
gelegen is aan een drukke weg spelen bijvoorbeeld andere risico’s dan bij een kindercentrum dat gelegen is in de
nabijheid van water. Voor de beoordeling of een risico als zodanig beschreven dient te worden in het veiligheids- en
gezondheidsbeleid is in ieder geval van belang in welke ontwikkelingsfase kinderen zich bevinden, hoe groot de kans is
dat een risico zich voordoet en hoe zwaar de gevolgen zijn indien het risico zich voordoet.
Op grond van artikel 4, derde lid, onderdeel b, onder 3°, dient bij de beschrijving van de risico’s, bedoeld in artikel 4,
derde lid, onder b, ingegaan te worden op het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten,
beroepskrachten in opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen. In dit kader dient
zowel ingegaan te worden op het risico op seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen. Artikel 4, derde lid,
onder c, bepaalt vervolgens dat het veiligheids- en gezondheidsbeleid een plan van aanpak bevat waarin in concrete
termen is aangegeven welke maatregelen binnen welke termijn zijn respectievelijk worden genomen teneinde de in
artikel 4, derde lid, onder b, genoemde risico’s in te perken en de handelswijze indien deze risico’s zich verwezenlijken.
Op grond van het vierde lid dient in het kader van de in het plan van aanpak te beschrijven maatregelen die gericht zijn
op het inperken van het risico op grensoverschrijdend gedrag, bedoeld in het derde lid, onderdeel b, onder 3°, in ieder
geval beschreven te worden hoe de houder de dagopvang zodanig organiseert dat een beroepskracht, beroepskracht in
opleiding of stagiair de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien of gehoord kan worden door een
andere volwassene.

Blijvend letsel is ongewenst, hiertegen willen we kinderen beschermen. Dat betekent dat
onze omgeving zoveel mogelijk wordt ingericht aan de hand van een inschatting van deze
risico’s. Dat geldt niet alleen voor fysieke maatregelen, maar zeker ook voor onze manier
van denken en doen.
Desondanks kunnen niet alle risico’s uitgesloten worden, ze horen nu eenmaal bij het
leven. Als wij ons bijvoorbeeld met de kinderen in het verkeer begeven zullen wij, hoe
voorzichtig ook, toch blootstaan aan een kleine kans op ernstige ongelukken.
Belangrijk is dan ook dat we ons daarvan bewust blijven, beseffen wat we wel en niet
kunnen doen om risico’s te verkleinen, en continu alert blijven op nieuwe situaties die in dit
beleid opgenomen zouden moeten worden. Bovendien is het belangrijk om ook alert te zijn
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op de ‘omstanders’ bij ongelukken en ongevallen. Wij zullen ten alle tijden proberen de
traumatische ervaring voor hen zo klein mogelijk te houden door hen zo snel mogelijk uit
de situatie te halen of het slachtoffer weg bij hen.
De ontwikkelingsfase van de kinderen in de BSO’s is zodanig gelijk dat wij daarin voor de
risico-inschatting geen onderscheid maken.
In de volgende lijst wordt telkens per risico aangegeven waarom dat risico een groot risico
is, dwz welk blijvend letsel opgelopen zou kunnen worden, welke maatregel we (zullen)
nemen om het optreden van dat risico te vermijden (en indien van toepassing de termijn
die daarbij hoort) en wat we doen als het risico toch optreedt.
In de lijst worden in elk geval de risico’s opgenomen die kinderen volgens de landelijke
veiligheidsstatistieken het meest treffen of de meest zware consequenties hebben, zoals
een opname op de spoedeisende hulp.
De risico’s zijn ingedeeld in de volgende categorieën:
1°.de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid van kinderen;
2°.de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de gezondheid van kinderen, en
3°.het risico op grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten, beroepskrachten in
opleiding, stagiairs, vrijwilligers, overige aanwezige volwassenen en kinderen;

Datum* Risico incl.
letselbeschrijving

Te voorkomen door:

In geval van ernstig letsel, te Locatie
genezen door: (welke
specifiek*
maatregelen neem je)

ALGEMENE RISICO’S VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID
12-09

Uitglijden of stoten tegen
meubilair met wond ten
gevolge die gehecht moet
worden

Regels en afspraken dat er
binnen niet gerend mag
worden, behalve in de
drukke ruimtes. De afspraak
geldt ook dat ze op blote
voeten zijn of dat ze
schoenen aan hebben, ze
zijn niet op sokken.

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Coördinator gaat
met kind naar de eerste hulp.
Ouders worden telefonisch
ingelicht. Indien nodig
hulpdiensten inschakelen.

22-112019

Van hoogte vallen
(bijvoorbeeld bar of doel)
met hersenkneuzing als
gevolg in ergste geval

Regels en afspraken dat
klimmen op enige hoogte
mag maar uitsluitend in
daarvoor geschikte
toestellen of boom. Doeltjes
Voorwaarts zijn NIET
geschikt.

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Coördinator gaat
met kind naar de eerste hulp.
Ouders worden telefonisch
ingelicht. Indien nodig
hulpdiensten inschakelen.

Ongeval tijdens
verkeersdeelname met
ernstig lichamelijk letsel
als gevolg.

Regels tijdens
verkeersdeelname met
kinderen bespreken en
actief hanteren. Het kiezen
van een veilige route.
Voldoende begeleiding

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Coördinator gaat
met kind, indien noodzakelijk,
naar de eerste hulp. Ouders
worden telefonisch ingelicht.
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aanwezig met voor zover
mogelijk hesjes aan.

Indien nodig hulpdiensten
inschakelen.

12-09

Allergische reactie van
kind op iets tijdens de
opvang.

Allergieën worden voor
zover door ouders in ons
digitale systeem
aangegeven, genoteerd en
met docenten gedeeld.
Indien gebruik en
aanwezigheid van Epipen
bekend, dan krijgt
coördinator van dat dagdeel
instructie en voor zover
mogelijk ook andere
aanwezige
docenten/begeleiders. De
CursusBSO sluit alle
aansprakelijkheid voor de
gevolgen van allergieën uit.
Wel tonen wij indien
gewenst producten die
regelmatig tijdens de cursus
gegeten en gedronken
worden en bespreken wij
met ouders welke
producten wel/niet OK zijn.
Ook bewaren wij eigen
koeken.
Bekers worden goed
schoongemaakt na gebruik
en niet door verschillende
kinderen gebruikt.
Bij aanwezigheid van
epipen wordt deze op een
onderling afgesproken plek
bewaard.

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Epipen indien
aanwezig wordt gebruikt bij
ernstige aanval. Dan worden
ook hulpdiensten
ingeschakeld. Anders is er
eerst overleg met de ouders
en handelt coördinator verder
af naar bevinden.

22-112019

Kind verbrand zich aan
heet water

1.
Er worden tijdens de
CursusBSO middagen in
principe geen hete dranken
genuttigd, wel lauwe thee.
Dit wordt in kannen
aangelengd, heet water zit
in thermoskannen.
2.
Heet water uit de
kraan komt alleen in de
keuken/keukenblokken
voor. Kinderen zijn hier
uitsluitend onder
begeleiding van één van
onze medewerkers. Zij
worden dan expliciet
gewezen op het gevaar.
6

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Coördinator gaat
met kind, indien noodzakelijk,
naar de eerste hulp. Ouders
worden telefonisch ingelicht.
Indien nodig hulpdiensten
inschakelen.

3.
Tijdens een
vakantieBSO-dag en
incidenteel wordt er wel
eens thee of koffie
gedronken door de
docenten en begeleiding. Zij
zijn gewezen op het feit dat
ze de bekers/kopjes hoog
weg moeten zetten en
bewaren de warme dranken
in een thermoskan.

22-112019

Kind brengt zichzelf of
ander kind ernstig
lichamelijk letsel toe (door
agressief gedrag of
ongeluk).

De coördinator bespreekt
aan het begin van de
cursusperiode met de
kinderen en begeleiders de
gedragsregels die tijdens de
CursusBSO gelden en zij
handhaven deze regels
actief. Tijdens de cursus
wordt zo veel mogelijk
kindvriendelijk gereedschap
gebruikt. Docent bespreekt
de regels en
veiligheidsvoorschriften met
kinderen bij gebruik van
gereedschap.
Gebruik van risicovol
gereedschap gebeurt alleen
onder begeleiding van
docent.

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Coördinator gaat
met kind naar de eerste hulp.
Ouders worden telefonisch
ingelicht. Indien nodig
hulpdiensten inschakelen.

Verbranding door brand

Er zijn in principe geen
lucifers oid. aanwezig bij de
CursusBSO, tenzij specifiek
ten behoeve van een
cursus.
Docenten/begeleiding die
roken kunnen wel het e.e.a.
in hun tas/jas hebben. Deze
worden goed weggeborgen.
Elke periode wordt er een
brandoefening met de
kinderen gedaan.

Kinder EHBO wordt
A
toegepast. Coördinator gaat
met kind, indien noodzakelijk,
naar de eerste hulp. Ouders
worden telefonisch ingelicht.
Indien nodig hulpdiensten
inschakelen.

Verslikken / verstikken

Kinderen van 4+ zijn over
het algemeen zich goed
bewust over wat wel en niet
in hun mond te stoppen. De
CursusBSO geeft geen
voedsel dat snel kans geeft
op verstikking (zoals drop of
snoepjes), wel hebben we

Plaats het slachtoffer of de
andere kinderen weg van
elkaar. Het kan voor de
andere aanwezige kinderen
een hele traumatische
ervaring zijn!
Kinder EHBO wordt
toegepast. Coördinator gaat
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A

speelgoed, zoals Lego, met met kind, indien noodzakelijk,
kleine onderdelen.
naar de eerste hulp. Ouders
worden telefonisch ingelicht.
Indien nodig hulpdiensten
inschakelen.
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG
Kinderen confronteren
andere kinderen met
sexueel
grensoverschrijdend
gedrag (geen fysiek
contact) of afbeeldingen
met trauma als gevolg

Regels en afspraken over
de omgang met elkaar

Direct ingrijpen en
A
bespreekbaar maken. Op
een positieve manier,
doorvragen wat kinderen
precies bedoelen en hoe het
zit.
Rekening houden met
ontwikkelingsverschillen en
indien nodig bespreken met
ouders.

Kinderen confronteren
andere kinderen met
sexueel
grensoverschrijdend
gedrag met fysiek contact

Regels en afspraken over
de omgang met elkaar.
In de gouden regels
benoemen wij expliciet dat
wij elkaar geen pijn doen
met woorden of daden.

1.
Is gedrag en intentie A
passend bij
ontwikkelingsniveau? Dan
bespreken, corrigeren, maar
niet bestraffen. Ouders
worden hierover ingelicht.
2.
Is gedrag en intentie
niet passend. Kind uit de
groep halen, naar huis sturen
en met ouders bespreken of
kind nog terug kan. Het
aangeraakte kind
geruststellen, vaststellen of
het schrik of angst is. Ook
met deze ouders bespreken,
zonder beschuldiging richting
ander kind.

Pestgedrag tussen
kinderen dat leidt tot een
trauma

Regels en afspraken over
de omgang met elkaar. In
de gouden regels
benoemen wij expliciet dat
wij elkaar geen pijn doen
met woorden of daden.

Als een geval van pesten
A
gesignaleerd of aangegeven
wordt, wordt dit met de
betrokken kinderen
besproken. Het wordt
genoteerd op de overdracht
en daarna goed in de gaten
gehouden. Als gedrag niet
stopt, dan wordt dit met de
betrokken ouders besproken
en worden er beperkende
maatregelen genomen, zoals
het plaatsen van het
pestende kind op andere dag
of in andere groep. Als
uiterste maatregel kan een
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kind ook uitgesloten worden
van deelname aan de
CursusBSO.
Volwassenen (docenten,
stagiaires, etc.) met
grensoverschrijdend
gedrag, zowel fysiek,
sexueel, als psychisch met
trauma bij het kind tot
gevolg

Regels en afspraken over
de omgang met elkaar
De mentor let primair op het
welzijn van ‘zijn’ kinderen.
Het welzijn van de kinderen
in relatie tot de mentor
wordt gemonitord door een
andere volwassene.
Tijdens de cursussen wordt
er at random meegekeken
en regelmatig
geobserveerd.

Als er een gegrond
A
vermoeden is, dan wordt
volwassene direct geschorst;
in andere gevallen wordt
door bijvoorbeeld
overplaatsing of dubbele
bezetting direct contact
tussen beschuldigde en kind
vermeden. Er volgt dan
verder onderzoek.

LOCATIE SPECIFIEKE RISICO’S VOOR VEILIGHEID EN GEZONDHEID
24-01

Snijden tijdens kookbakles

Kinderen krijgen snij
instructies bij aanvang van
de cursus. Daarna wordt
actief gewezen op het
hanteren en het gebruik van
messen en andere scherpe
voorwerpen.

12-09

Kind is alleen in de
gemeenschappelijke
ruimtes van Zimihc

Op onze locatie Zimihc
Coördinator gaat kijken als
huurt de CursusBSO een
kind te lang zonder toezicht
aantal ruimtes/zalen en
is.
maken we voor het toilet
gebruik van
gemeenschappelijke
voorzieningen. Regels en
afspraken dat de kinderen
zich niet onnodig ophouden
op gangen, trappen, toilet of
andere ruimtes die niet door
de CursusBSO gehuurd
worden. De toiletten
bevinden zich hier
tegenover alle door ons
gehuurde zalen, waardoor
er goed toezicht gehouden
kan worden. Bovendien zijn
er elders in het gebouw
andere toiletten aanwezig
waar door eventuele andere
huurders, gebruikers en
gasten gebruik van wordt
gemaakt.
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Kinder EHBO wordt
Z
toegepast. Coördinator gaat
met kind naar de eerste hulp.
Ouders worden telefonisch
ingelicht. Indien nodig
hulpdiensten inschakelen.
Z

12-09

Kind is alleen in de
gemeenschappelijke
ruimtes van Parnassos

Op onze locatie Parnassos Coördinator gaat kijken als
huurt de CursusBSO een
kind te lang zonder toezicht
aantal ruimtes/zalen en
is.
maken we voor toilet en
keuken gebruik van
gemeenschappelijke
voorzieningen. Regels en
afspraken dat de kinderen
zich niet onnodig ophouden
op gangen, trappen, toilet of
andere ruimtes die niet door
de CursusBSO gehuurd
worden. Alleen voor een
toiletbezoek kan een kind
voor langere tijd zich zonder
toezicht in een
gemeenschappelijke ruimte
bevinden. Dat is niet te
voorkomen, maar om dit
goed te monitoren en daar
zicht op te houden, wordt
voor het toiletbezoek een
keukenwekker gezet, zodat
een kind nooit te lang
wegblijft, voordat er gezocht
wordt.

P

24-01

Vergiftiging door
schoonmaakmiddelen

Op Parnassos en
Voorwaarts staan er
schoonmaakmiddelen in de
keuken, die met enige
moeite toegankelijk zijn
voor de kinderen. (in kastjes
op lage planken of hoog. Bij
Zimihc heeft de
schoonmaak een aparte
afgesloten kast waar wij de
sleutel niet van hebben.
Op alle locaties mogen de
kinderen NIET zonder
begeleiding in de keuken.
Ze zijn daar alleen om te
helpen afwassen, altijd in
aanwezigheid van
begeleiding.

Kinder EHBO wordt
P+V
toegepast. Coördinator gaat
met kind, indien noodzakelijk,
naar de eerste hulp. Ouders
worden telefonisch ingelicht.
Indien nodig hulpdiensten
inschakelen.

22-112019

Risico van door een ruit
vallen

Op onze locatie Voorwaarts
zijn in de kantine ruiten
aanwezig die laag bij de
grond beginnen. Hier zit
overal veiligheidsglas en/of
aan de binnenkant luxaflex.
Binnen in deze ruimte is de
10

Kinder EHBO wordt
V
toegepast. Coördinator gaat
met kind, indien noodzakelijk,
naar de eerste hulp. Ouders
worden telefonisch ingelicht.
Indien nodig hulpdiensten
inschakelen.

regel niet te rennen en er is
ook overal meubilair
geplaatst.
Scherpe voorwerpen op
voetbalveld waar kind zich
tijdens sliding of val aan
bezeert met wond ten
gevolg die gehecht moet
worden.

Kinderen worden door
docent gewezen op het
actief melden van
aanwezigheid van scherpe
voorwerpen. Docenten zijn
zelf alert op de
aanwezigheid van scherpe
voorwerpen.

Kinder EHBO wordt
V
toegepast. Coördinator gaat
met kind naar de eerste hulp.
Ouders worden telefonisch
ingelicht. Indien nodig
hulpdiensten inschakelen.

24-01

Sportblessures

Als een blessure zo ernstig
is dat een kind niet meer
mee kon doen en na afloop
van de opvang nog steeds
klachten heeft, wordt dit
gemeld aan de ouders. En
wordt de omschrijving van
de oorzaak voor zo ver
bekend meegegeven, om
eventuele verdere
behandeling goed vorm te
kunnen geven.

Kinder EHBO wordt
V
toegepast. Coördinator gaat
met kind naar de eerste hulp.
Ouders worden telefonisch
ingelicht. Indien nodig
hulpdiensten inschakelen.

22-112019

Verdrinking

De kinderen bevinden zich
tijdens de opvang en cursus
niet in de buurt van water.
Bij Voorwaarts wordt de
locatie omgeven door water
en kan dit risico niet
uitgesloten worden. Voor
sommige cursussen wordt
ook actief het water
opgezocht. In contract
wordt opgenomen dat
kinderen in bezit moeten
zijn van diploma A of in
ieder geval in het diepe
zwemles moeten hebben.
Bovendien zijn er met de
kinderen duidelijke
afspraken gemaakt over
waar ze mogen komen.

Kinder EHBO wordt
V
toegepast. Hulpdiensten
inschakelen. Ouders worden
telefonisch ingelicht.

22-62020

Besmetting Covid-19

ZOVEEL MOGELIJK
VENTILEREN / deuren en
ramen open!

Bij Covid-19 besmetting
Alle
worden alle ouders ingelicht locaties
en als er meer dan 3
medewerkers of kinderen op
één locatie besmet zijn. Ook
de GG&GD.

Op basis van RIVM
voorschriften:
• Volwassenen houden 1,5 meter
afstand van elkaar
• Iedereen wast zijn/haar handen
conform de richtlijn frequent en met

Kinderen en medewerkers
met klachten blijven thuis.
Medewerkers laten zich zo
snel mogelijk testen.
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water en zeep gedurende ten
minste 20 sec.
• Geen handen schudden
• Hoesten/niezen in de elleboog
• Niet aan je gezicht zitten
Op iedere locatie en in iedere
groep:
• Zeep
• Papieren handdoekjes
• Kinderen en medewerkers met de
volgende klachten blijven thuis
o Neusverkoudheid
o Loopneus
o Niezen
o Keelpijn
o Lichte hoest
o Verhoging tot 38 graden Celsius
of koorts (38 graden Celsius of
hoger)
o Plotseling verlies van reuk of
smaak
• Als iemand in het huishouden van
het kind verkoudheidsklachten en
koorts (38 graden Celsius of hoger)
en/of benauwdheidsklachten heeft,
blijft het kind ook thuis.
• Als iedereen 24 uur geen klachten
heeft, mogen de kinderen weer
naar de opvang.
• Als iemand in het huishouden van
de kinderen getest is voor COVID19 en positief, moeten kinderen
wachten dat die persoon 24
uur klachten vrij is en dan 14 extra
dagen thuisblijven.
• Als een kind ouder dan 6 jaar
chronische verkoudheidsklachten,
hooikoorts of astma heeft en dit een
herkenbaar beeld is, dan kan het
kind na overleg tussen ouder en
houder naar de opvang. Bij twijfel of
als de klachten veranderen moet
het kind thuisblijven tot de (nieuwe)
klachten voorbij zijn of het bekende
klachtenpatroon is teruggekeerd.

Medewerkers houden 1,5
meter afstand van elkaar
Iedereen wast zijn handen:
o Bij binnenkomst (dus ook
na het buiten spelen)
o Voor het eten (na het
eten met handgel reinigen i.p.v. wassen)
o Na het aanraken van
mond of neus
o Na het toiletbezoek
Speelgoed en stripboeken
scheiden: iedere dag van
de week ander speelgoed
en stripboeken (maandag
en donderdag mag
hetzelfde!)
afnemen aan het begin van
de middag:
o Kraan, aanrecht en deurklinken
o Tafels en stoelen
o Telefoon
o Wc’s: bril en knopjes van
licht en doortrekken
Ophaalmoment vindt buiten
plaats

Aanbrengen van lijnen voor de
ouders m.b.t. het ophalen en
afstand houden.

LET OP! REGELMATIG EHBO CONTROLEREN. IN IEDER GEVAL AANWEZIG:
PLEISTERS, WONDCOMPRESSEN (OOK VOOR VERBRANDEN), DRUKVERBAND
* datum waarop deze regel laatstelijk gewijzigd is
** A= alle locaties, Z=Zimihc,P=Parnassos,V=Voorwaarts, W=Wittevrouwenkade
De CursusBSO gaat uit van de professionaliteit van haar medewerkers. De eigen
inschatting van de situatie van een medewerker kan leiden tot een gemotiveerd afwijken
van de uitgangspunten van dit veiligheidsbeleid. De CursusBSO wil daarvoor ruimte
bieden, en nodigt haar medewerkers dan ook uit om, indien nodig, af te wijken en het
bestaande beleid gemotiveerd ter discussie te stellen.
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