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 N.B.  
In dit beleidsstuk wordt gesproken over ouders. Waar ouders staat kan ook verzorgers gelezen 
worden. Onder verzorger wordt de ouder en/of wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een 
voogd) van het kind verstaan .  
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Inleiding  
Voor u ligt het beleid van Villa Oostwold omtrent veiligheid. Dit document is 
onderdeel van een proces waarbij continu wordt gekeken waar de risico’s liggen 

en waar Villa Oostwold als organisatie zichzelf kan verbeteren. Dit document zal 
dan ook meebewegen met de behoeften en ontwikkeling van de organisatie.  

Voor medewerkers is het van belang dat men kritisch blijft kijken naar de locatie 
en met name naar de eigen groep. Eventuele ongevallen dienen goed 
geregistreerd te worden zodat deze in de toekomst voorkomen kunnen worden. 

Ook hierin ligt een belangrijke taak voor het personeel en de leidinggevenden.  
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1. Preventie  
Voorkomen is beter dan genezen. Voor de veiligheid is het dan ook belangrijk dat 

iedereen zijn bijdrage levert. Wanneer onveilige situaties opgemerkt worden is 
het van belang dat deze gemeld en opgepakt worden.  

 

Ontruimingsoefening  

Ter bevordering van de veiligheid wordt bij alle locaties minimaal 1 keer in het 

jaar een ontruimingsoefening gehouden.  
Om voorbereidt te zijn op noodsituaties dienen alle pedagogisch medewerkers op 

de hoogte te zijn van de procedures, instructies en taken vanuit het noodplan. 
Voor de medewerkers is informatie over het ontruimen te vinden in het 
noodplan, bij de locatie verantwoordelijke, in de weekmail en door aanwezig te 

zijn bij overleggen en themabijeenkomsten.  
 

Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) hebben hiernaast nog extra 
verantwoordelijkheden. BHV’ers nemen de leiding in het geval van ontruiming en 
calamiteiten en zorgen ervoor dat het noodplan goed wordt gevolgd. BHV’ers 

zorgen er daarnaast voor dat hun directe collega’s goed de inhoud weten van het 
noodplan.  

 
Wanneer op het moment van ontruiming maar 1 medewerker aanwezig is dan 
start deze persoon de ontruiming conform het noodplan op.  

Na een ontruimingsoefening worden ouders bij het ophalen van hun kind 
geïnformeerd dat een ontruimingsoefening heeft plaats gevonden.  

 

Medewerkers Calamiteiten Achterwacht  
Op Villa Oostwold komt het voor dat een pedagogisch medewerker alleen werkt 

en gebruik maakt van een achterwacht. De achterwacht is een persoon die 
binnen 15 minuten aanwezig kan zijn bij calamiteiten. In deze situaties is in 
principe de Directeur de eerste achterwacht, op het moment dat zij afwezig is als 

calamiteiten achterwacht, wordt er een andere medewerker aangewezen (in 
overleg). 

 
Richtlijnen voor medewerkers  

Kindercentrum Villa Oostwold heeft richtlijnen opgesteld voor haar medewerkers 
om incidenten en calamiteiten te voorkomen.  
 

De medewerker:  

o Zorgt ervoor dat een tas met persoonlijke eigendommen opgeborgen wordt op 

een plek waar kinderen niet bij kunnen. Dit zorgt ervoor dat kinderen niet in 
contact kunnen komen met o.a. sigaretten en medicijnen.   
o Pedagogisch medewerkers dienen sigaretten goed op te bergen op een plek 

waar kinderen niet bij kunnen komen.  

o let op touwen, koorden of linten waar kinderen verstrikt in zouden kunnen 

raken en verwijdert deze zo mogelijk.  
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2. Veiligheid algemeen  
 

Brandveiligheid  
Voor de brandveiligheid gelden enkele regels die nageleefd dienen te worden:  

o er mag geen open vuur aanwezig zijn op de locatie.  

o ballonnen mogen alleen worden opgeblazen met een niet brandbaar gas.  

o (plafond) versiering hangt minimaal 2,50 meter boven de vloer, en is stevig 

bevestigd.  

o er mag geen versiering opgehangen worden boven de looppaden.  

o alle versieringen etc. moeten moeilijk brandbaar zijn (geïmpregneerd).  

 
In het geval van een evenement moet specifiek aandacht worden besteed aan 

brandveiligheid. Wanneer kinderen aanwezig zijn op de locatie buiten de 
reguliere tijden om dan dient dit te worden doorgegeven aan de brandweer in 
sommige omstandigheden dient er een vergunning te worden aangevraagd.  

Als het evenement buiten plaatsvindt en er wordt open vuur gebruikt (bijv. een 
vuurkorf) dan zijn daarbij blusmiddelen aanwezig en worden geen versieringen in 

de buurt geplaatst. Zolang er open vuur is blijven de kinderen onder toezicht van 
voldoende pedagogisch medewerkers. Kinderen blijven ten allen tijde op afstand 
van het vuur.  

 

Veiligheid binnen  
Ondanks het feit dat iedere locatie anders is en iedere locatie eigen 
veiligheidsregels heeft, zijn er een aantal overkoepelende richtlijnen omtrent het 
bevorderen van de veiligheid.  

 
Binnenkomst  

Bij binnenkomst worden de jassen en tassen aan de kapstok gehangen in de 
entree van Villa Oostwold. Schoenen mogen aangehouden worden. Mochten 
kinderen wel hun schoenen uitdoen, dan worden deze op een algemene plek 

opgeborgen bij de kapstok. Er mag niet op blote voeten gelopen worden, wel op 
sokken met antislip of sloffen.  

 
 
Nooddeuren  

Gedurende de openstelling, dienen nooddeuren altijd direct en zonder gebruik 
van een sleutel geopend te kunnen worden. In de buurt van de nooduitgangen 

en blusmiddelen mogen geen obstakels geplaatst zijn.  
 
Algemeen  

Voor de verschillende ruimtes gelden onderstaande gelijke 
veiligheidsmaatregelen. Na deze algemene richtlijnen worden voor de 

verschillende afzonderlijke ruimten extra veiligheidsmaatregelen genoemd in dit 
veiligheidsbeleid.  
 

Kinderen mogen niet in ruimtes komen waar een cv-installatie, een gaskraan of 
een meterkast aanwezig is of welke bedoeld is als opbergruimte. Voor alle 
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groepen is een aardlekschakelaar gemonteerd. De stopcontacten die bereikbaar 

zijn voor kinderen (via stoel en/of bed) zijn voorzien van stopcontactbeveiligers 
en worden regelmatig gecontroleerd. Tevens worden alle veiligheidstrips 

gecontroleerd. Deze dienen in goede staat te zijn en goed vast te zitten. 
Regelmatig gaan de pedagogisch medewerkers het meubilair na op splinters.  
Losse snoeren worden doormiddel van een kabelgoot vastgemaakt zodat zij geen 

gevaar kunnen opleveren voor kinderen. De eventueel te gebruiken babyfoon, bij 
welke het van belang is dat deze verplaatst kan worden, wordt zo geplaatst dat 

het snoer van de babyfoon en de babyfoon onbereikbaar is voor kinderen. De 
pedagogisch medewerkers letten bij het opstellen van alle elektrische apparaten 
op dat deze niet bereikbaar zijn voor kinderen.  

 
Als een vloer nat is geworden, wordt deze zo snel mogelijk drooggemaakt.  

Op Villa Oostwold is, afgezien van in de keuken, alleen een koude kraan 
aanwezig in de openbare ruimtes. Mocht dit niet het geval zijn, dan leert de 
pedagogische medewerker de kinderen de betekenis van de rode en blauwe 

kleur. De kinderen worden daarbij geleerd eerst de koude kraan open te zetten 
en daarna de warme.  

 
Een pedagogisch medewerker zorgt bij het aanbieden van activiteiten dat er ruim 

voldoende begeleiding aanwezig is. Er wordt aan de kinderen duidelijke uitleg 
gegeven over hoe zij met gereedschap om dienen te gaan. Ook worden er 
afspraken met de kinderen gemaakt over het veilig gebruik van gereedschap.  

 
De pedagogisch medewerkers controleren het aanwezige speelgoed regelmatig 

op veiligheid en hygiëne.  
 
Speelgoed met onderdelen kleiner dan 3,5 cm wordt niet aangeboden aan 

kinderen jonger dan 3 jaar. Ondeugdelijk, beschadigd en speelgoed met scherpe 
randen wordt direct verwijderd.  

 
Bij gemengde groepen in de leeftijdsgroep van 0-4 jaar wordt speelgoed met 
kleine onderdelen opgeborgen in een af te sluiten kast of doos.  

Speelgoed in de leefruimte wordt niet te hoog neergezet zodat het niet op een 
kind kan vallen. De oudere kinderen in deze leeftijdsgroep kunnen met dit 

speelgoed spelen wanneer de jongste kinderen niet in dezelfde ruimte verblijven. 
Het speelgoed wordt na gebruik direct opgeruimd.  
Koordjes en strikjes aan speelgoed mogen niet langer zijn dan 22 cm.  

 
Voor de babyspeelhoek met klimkussens geldt: 

 De kussens moeten wekelijks gereinigd worden met schoon sop en een 

doek (indien zichtbaar vuil direct schoon maken) gelijk met reinigen van 
de box; 

 De kussens worden door leidsters neergelegd en zijn bedoeld om op de te 

klimmen en kruipen. Worden niet door kinderen verplaatst. (ivm 
veiligheid/vallen) 

 De kussens en directe ruimte erom heen zonder schoenen betreden (geldt 
ook voor leidsters)  

 BSO kinderen spelen niet op de kussens (dit in verband met veiligheid 

voor de kleintjes en behoud van de kussens) 
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Kinderen van de Peutergroep spelen hier alleen onder strikte toezicht 

samen met baby’s het is dan eigenlijk zaak dat er iemand bij in zit. Zijn er 
geen 0 tot 2 kinderen in de ruimte dan de kussens even opruimen of doe 

de deur dicht, zodat zij daar niet hoeven te spelen. 
 
In de buurt van kinderen mogen geen warme dranken genuttigd worden in 
verband met het gevaar op verbranding wanneer een kop met warme drank 

omgestoten wordt.  
 

De pedagogisch medewerkers letten er op dat kastdeuren altijd afgesloten 
worden en overbodige objecten uit de ruimte verwijderd worden.  
Stellingen en kasten zijn allen verankerd aan de muur.  

 
Er wordt niet gespeeld op en bij het op- en afklimmen van het trapje bij de 

verschoonmeubels. De trapjes die behoren bij het verschoonmeubel of de 
kinderbedjes dienen na gebruik opgeborgen te worden.  
Wanneer een raam opengezet wordt dient deze op kierstand gezet te worden of 

wordt er een raambeveiliger gebruikt. Kinderen mogen niet in de buurt van 
ramen spelen.  

 
Indien er spenen door de kinderen worden gebruikt worden deze spenen 
regelmatig op scheurtjes gecontroleerd door de pedagogisch medewerkers. De 

spenen zelf worden ook regelmatig vervangen.  
Wanneer kinderen gebruik maken van een kinderstoel worden zij geholpen met 

het in en uit de stoel klimmen. Een hoge kinderstoel wordt naast een 
pedagogisch medewerker geplaatst, zodat de kans dat het kind uit de stoel valt 
zo klein mogelijk is. Beweeglijke kinderen worden vastgemaakt met een tuigje.  

 

Keuken  
Kinderen mogen alleen onder begeleiding van een pedagogisch medewerker in 
de keuken komen. Mocht er voor een activiteit een oven nodig zijn dan worden 
de handelingen uitgevoerd door de pedagogisch medewerker en kijken de 

kinderen toe. Bij het koken in de keuken, wordt het losse kookelement achterop 
het aanrecht geplaatst en de snoeren weggewerkt. Steelpannen worden door de 

pedagogisch medewerkers met de steel naar achter wijzend geplaatst, zodat 
deze niet vastgegrepen kunnen worden. Er blijft continu een 
volwassen/pedagogisch medewerker in de buurt van de kookplaat als deze aan 

is. 
Om veiligheidsredenen worden schoonmaakmiddelen hoog in een keukenkast of 

achter een deur met (kinder-)slot opgeborgen. Ook plastic verpakkingsmateriaal 
wordt door de pedagogisch medewerkers buiten het bereik van kinderen 

opgeborgen.  
Keukenlades waar messen etc. in worden opgeborgen, worden met een 
ladebeveiliger afgesloten. Als messen in een vaatwasser zitten, wordt er zorg 

voor gedragen dat kinderen geen mogelijkheid hebben om hiermee in aanraking 
te komen.  

 

Sanitair  
De pedagogische of facilitaire medewerker controleert iedere dag, voor het begin 

van de dag, of de toiletten schoon zijn en de vloer droog is, dit vanuit 
hygiënische redenen en om uitglijden te voorkomen. Wanneer het sanitair niet 
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schoon mocht blijken te zijn, maakt de pedagogische of facilitaire medewerker 

dit eerst schoon.  
Kinderen krijgen regelmatig de mogelijkheid naar het toilet te gaan. Een 

pedagogisch medewerker houdt zicht op het toilet. Zonder begeleiding van een 
medewerker mogen er niet meerdere kinderen naar het toilet.  
Als een kind tijdens het spelen naar het toilet wil, dient dit eerst gevraagd te 

worden aan een pedagogisch medewerker. Op deze manier blijft de medewerker 
op de hoogte waar het kind is. Lotions, schoonmaakmiddelen dienen zo weggezet 

te worden dat kinderen hier geen toegang tot hebben. Ook niet vanaf een 
verschoontafel.  
 

Slaapruimte  
De deugdelijkheid van de sluiting van het spijlenhek wordt regelmatig 

geïnspecteerd. Indien het hek niet goed meer sluit, moet het bed buiten gebruik 
worden gesteld. Belangrijk hierbij is dat het voor iedereen duidelijk zichtbaar 
moet zijn dat het bedje niet langer gebruikt mag worden. Tevens wordt de bed 

bodem van ieder bed regelmatig gecontroleerd.  
 

Gymzaal  
Wanneer er op een gym mat gespeeld wordt, worden de schoenen uitgetrokken. 
De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat er voldoende ruimte is voor de 

oefening of het spel. Druk en rustig spel wordt uit elkaar gehaald. De 
pedagogisch medewerker hanteert duidelijke spelregels, plaatst kinderen met 

ongeveer dezelfde lichaamsbouw bij elkaar en past het spel aan aan de 
vaardigheid van de kinderen.  

 

Medicatie  
Wanneer er medicijnen aanwezig zijn of deze voor een kind bewaard dienen te 

worden dan gebeurd dit in de medicijnenkast. De kast dient altijd afgesloten zijn 
voor kinderen. De opbergruimte voor medicatie dient altijd onbereikbaar voor 

kinderen te zijn.  
 

Veiligheid buiten  
 

Buitenruimte  
Wanneer er met kinderen buiten gespeeld wordt, wordt het speelterrein 
afgebakend. Dit kan door het hek te sluiten of door bijvoorbeeld het trekken van 

een lijn op de grond met daarbij de afspraak tot waar de kinderen mogen 
komen. De pedagogisch medewerkers dienen hier toezicht op te houden.  
De kinderen mogen niet op/over de hekken klimmen. De pedagogisch 

medewerkers houden de hekken in de gaten en spreekt met de kinderen af dat 
er niet op de hekken geklommen mag worden. De speelplaats wordt 

gecontroleerd op zwerfvuil, losse stenen en takken.  
 
Kinderen worden bewust gemaakt van oneffenheden op de weg zoals wortels van 

een boom, en gladde wegdekken. De pedagogisch medewerkers waarschuwen de 
kinderen voor viezigheid op straat. 
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Wanneer er in de buitenruimte een fietsenstalling aanwezig is, dienen de 

kinderen hun fiets in de rekken zetten. Er mag niet gespeeld worden in de 
fietsenstalling en kinderen mogen ook niet met hun eigen fiets op het 

buitenterrein fietsen. Wel mogen de kinderen spelen met materiaal van Villa 
Oostwold (zoals steppen, skelters, fietsjes, etc.). Het materiaal wordt opgeruimd 
zodra er niet meer mee gespeeld wordt. Los speelmateriaal in de buurt van 

speeltoestellen wordt direct opgeruimd om struikelen te voorkomen.  
Verder wordt er per leeftijdsgroep gekeken welke speeltoestellen gebruikt 

kunnen worden. Als het speelterrein nat is, dienen de kinderen erop gewezen te 
worden dat de speeltoestellen glad kunnen zijn. In de wintermaanden, wanneer 
het eerder donker is, wordt de pedagogisch medewerkers geacht een inschatting 

te maken of het buiten te donker is om nog veilig op het buitenterrein te kunnen 
spelen. Zo nodig wordt gekozen om binnen verder te spelen.  

 

Ophalen van school  
Tijdens het ophalen van scholen, dragen pedagogisch medewerkers een 

veiligheidshesje zodat hij/zij goed door de kinderen en het verkeer te zien zijn. 
Tevens dienen de hesjes voor de kinderen en school als een herkenningspunt 

wat het gevoel van veiligheid bij beide vergroot. De kinderen lopen rustig twee 
aan twee met de pedagogisch medewerkers naar de opvanglocatie. Mochten er 
kinderen zijn die het tempo niet kunnen bijhouden of waarvan het risico bestaat 

dat ze wegrennen, lopen zij aan de hand van een pedagogisch medewerker. 
Hiermee wordt voorkomen dat er gaten vallen in de rij.  

Daarnaast heeft de pedagogisch medewerker een telefoon bij zich. Er wordt 
alleen gefietst op de straat indien leeftijd dit toe laat. Op de stoep en het 

schoolplein heeft iedereen de fiets aan de hand.  
 

Uitstapjes  
Ten tijden van een uitstapje heeft de pedagogisch medewerker altijd een 
E.H.B.O.set bij zich bestaande uit een mobiele telefoon, de kindgegevens, hesjes 

en sleutels.  
Voordat men vertrekt , dient er een briefje voor ouders, goed zichtbaar, 
opgehangen te worden waar onderstaande informatie op staat:  

o waar men heen is.  

o hoe men bereikbaar is.  

o hoe laat men weer terug is.  

 

Gedurende een uitstapje geeft de pedagogisch medewerker het goede voorbeeld 
met betrekking tot de verkeersregels. Alle kinderen dragen een veiligheidshesje 

zodat zij goed zichtbaar zijn voor de pedagogisch medewerkers en de overige 
verkeerdeelnemers. In het verkeer lopen de kinderen twee aan twee en altijd op 
de stoep. Wanneer er door omstandigheden geen stoep beschikbaar is, zorgt de 

pedagogisch medewerker voor een veilige looproute. Tijdens uitstapjes mag er 
niet gespeeld worden in de buurt van afval(bakken), containers, glasbakken, 

zwerfvuil, en andere viezigheid.  
Mochten bij het uitstapje ook dieren aanwezig zijn dan dient eerst het 
hygiënebeleid geraadpleegd te worden en worden alle ouders op de hoogte 

gebracht van het uitstapje in verband met kinderen met eventuele allergieën (zie 
hiervoor ons gezondheidsbeleid).  
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In veel buitenruimtes komen planten voor. De pedagogisch medewerker ziet er 

op toe dat kinderen hier voorzichtig mee zijn en maakt de kinderen bewust van 
het feit dat sommige planten giftig zijn of kunnen prikken.  

Op speelterreinen, buiten het Villa Oostwold, worden de toestellen eerst 
gecontroleerd op slijtage en vervuiling. Ook dient de rest van het park vrij te zijn 
van vuil. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, dient de pedagogisch 

medewerker eventuele obstakels/afval te verwijderen voordat gebruik kan 
worden gemaakt van de speeltoestellen. De pedagogische medewerker zorgt 

ervoor op de gecommuniceerde tijd terug op locatie te zijn.  
 

Vervoer  
Wij verzorgen het vervoer van kinderen zoveel mogelijk te voet. Wanneer wij 
van een fiets of auto gebruik maken om kinderen zelf te vervoeren, gebruiken 

wij veilige fietszitjes of autozitjes, aangepast op de leeftijd en lengte van de 
kinderen.  
 

Water 
Wanneer er een wateractiviteit aangeboden (zwemmen, vlotten bouwen etc.) 

wordt, mogen alleen kinderen met een A en B zwemdiploma meedoen. De 
pedagogisch medewerker zorgt hierbij voor een veilige omgeving. Kinderen 
mogen niet zonder toezicht op bevroren plassen/sloten spelen.  

 

Grensoverschrijdend gedrag 
Grensoverschrijdend gedrag op de groep vallen zowel seksuele, fysieke als 
psychische grensoverschrijdingen. Ook pestgedrag van kinderen onderling valt 
hieronder. We zien er allemaal op toe indien dit zich voordoet, dat we dit 

bespreken met elkaar als personeel en/of kinderen en ook met ouders. Waar 
mogelijk grijpen we direct in of indien we iets aan zien komen halen we b.v. 

kinderen uit elkaar of in een situatie met een volwassen persoon zullen we ook 
direct ingrijpen. Indien er op school iets gebeurd in deze vorm gaan we in 

gesprek met betrokken leraar en stellen de ouders op de hoogte. 
 

Vier ogen principe 
Door middel van het vier ogen principe bij Villa Oostwold zorgen we ervoor dat 
een pedagogisch medewerkers, stagiaires of een andere volwassene 

werkzaamheden in de kinderopvang uitsluitend kan verrichten terwijl hij gezien 
of gehoord wordt door een andere volwassene. Doel van dit principe is dat het 
risico op misbruik van kinderen wordt beperkt door te voorkomen dat 

volwassenen zich binnen ons kindercentrum gedurende langere tijd ongehoord of 
ongezien kunnen terugtrekken met een kind. Door middel van inzet van extra 

personeel en/of extra aanwezigheid van de leidinggevende en ons camera 
systeem op de groepen, kunnen we het vier ogen beleid vorm geven in de 
dagelijkse praktijk. Zie voor meer informatie ook ons pedagogisch beleid. 

 

Huisregels  
De onderstaande huisregels worden op regelmatige basis besproken met 
kinderen in de BSO-leeftijd. Op deze manier, zijn ook zij op de hoogte van de 

geldende regels wat de veiligheid vergroot.  

o wees voorzichtig in de buurt van radiatoren.  
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o wees voorzichtig in de buurt van ramen.  

o er mag binnen niet gegooid worden met voorwerpen, behalve in de gymzaal.  

o de pedagogisch medewerker zorgt er voor dat druk en rustig spel uit elkaar 

gehaald worden.  

o kinderen mogen alleen met toestemming en onder begeleiding van een 

pedagogisch medewerker het terrein van Villa Oostwold af.  

o tijdens het buitenspelen houdt de pedagogisch medewerker toezicht, loopt 

rond, speelt mee en zorgt dat er voor oud en jong verschillende speelplekken zijn 
of dat het gezamenlijke spelen gebeurd op een verantwoorde wijze.  

o na het buitenspelen wassen de kinderen hun handen onder begeleiding van 

een pedagogisch medewerker. Tijdens het eten wordt er niet van tafel opgestaan 

en aan tafel is speelgoed niet toegestaan.  

o binnen loop je rustig  

o Grensoverschrijdend gedrag op de groep vallen zowel seksuele, fysieke als 
psychische grensoverschrijdingen. Ook pestgedrag van kinderen onderling 
valt hieronder. We zien er allemaal op toe indien dit zich voordoet, dat we dit 

bespreken met elkaar als personeel en/of kinderen en ook met ouders. Waar 
mogelijk grijpen we direct in of indien we iets aan zien komen halen we b.v. 

kinderen uit elkaar of in een situatie met een volwassen persoon zullen we 
ook direct ingrijpen. Indien er op school iets gebeurd in deze vorm gaan we in 
gesprek met betrokken leraar en stellen de ouders op de hoogte. 

o Door middel van het vier ogen principe bij Villa Oostwold zorgen we ervoor 
dat een pedagogisch medewerkers, stagiaires of een andere volwassene 

werkzaamheden in de kinderopvang uitsluitend kan verrichten terwijl hij 
gezien of gehoord wordt door een andere volwassene. Doel van dit principe is 

dat het risico op misbruik van kinderen wordt beperkt door te voorkomen dat 
volwassenen zich binnen ons kindercentrum gedurende langere tijd 
ongehoord of ongezien kunnen terugtrekken met een kind. Door middel van 

inzet van extra personeel en/of extra aanwezigheid van de leidinggevende en 
ons camera systeem op de groepen, kunnen we het vier ogen beleid vorm 

geven in de dagelijkse praktijk. Zie voor meer informatie ook ons 
pedagogisch beleid. 


