Adviseren over het veiligheids- en gezondheidsbeleid
Vanaf 1 januari 2018 moet elke kinderopvanglocatie (peuterspeelzaal, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang) een
actueel veiligheids-en gezondheidsbeleid hebben. Dit is een van de verplichte kwaliteitseisen. In het beleid is
opgenomen hoe de organisatie de bewustwording creëert omtrent de risico’s voor de gezondheid en veiligheid van
kinderen.
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Veiligheid & gezondheid in het kort
Het beleid heeft als doel om de kinderen op de locatie te beschermen tegen grote risico’s en kinderen leren omgaan
met kleine risico’s. Dit beleid komt voort vanuit de pedagogische visie van de organisatie. De pedagogische visie heeft
invloed op bijvoorbeeld het ritme van de dag, de inrichting van de locatie, de omgang met de kinderen en de manier
waarop met gezondheids- en veiligheidsrisico’s wordt omgegaan. Het is een essentieel onderdeel van de identiteit van
een organisatie en wordt zichtbaar in de dagelijkse activiteiten op de groepen. Het is daarom ook belangrijk dat de visie
wordt meegenomen in de beschrijving van de manier waarop er wordt omgegaan met de onderwerpen uit het
veiligheids- en gezondheidsbeleid.
Adviesrecht
De oudercommissie heeft adviesrecht op dit beleid (conform de Wet kinderopvang, artikel 1.60, lid 1b). Belangrijke
punten om als oudercommissie in de gaten te houden:




Bij een nieuw te openen opvanglocatie dient er direct een veiligheids- en gezondheidsbeleid opgesteld te
worden. Drie maanden na opening wordt het beleid geëvalueerd en eventueel aangepast.
Het beleid dient in samenwerking met betrokken beroepskrachten en de oudercommissie te worden
opgesteld.
Het beleid bevat een plan van aanpak hoe de risico’s ingeperkt worden en hoe gehandeld wordt zodra een
ongezonde en/of onveilige situatie zich voordoet. Wees kritisch met betrekking tot de formulering van het
opgestelde beleid:
Wat: wat is de situatie?
Wie: wie past het beleid toe in de praktijk en welke taken hebben de betrokken personen?
Hoe: op welke manier wordt de veiligheid voor deze situatie gewaarborgd?

In de praktijk kan het voorkomen dat er veranderingen in de pedagogische visie ontstaan, er een verbouwing in de binnenof buitenruimte op de planning staat of dat er een ongeluk met een kind plaatsvindt tijdens de opvangtijd. Dit zijn
belangrijke gebeurtenissen waarbij het veiligheids- en gezondheidsbeleid moet worden geëvalueerd en waar nodig moet
worden aangepast. Bij dergelijke wijzigingen dient altijd advies ingewonnen te worden bij de oudercommissie.
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Voorbeeld: bij het naar bed brengen van een dreumes sluit de pedagogisch medewerker het hekje van het bed niet op de
juiste manier. Door het draaien in de slaap valt de dreumes uit bed. Een situatie waarbij de kans op letsel groot is. Het
ongeluk dient volgens het protocol van de organisatie te worden besproken. Wat zijn de stappen nadat het kind uit bed
gevallen is? Ga bij de evaluatie na of de stappen op de juiste manier zijn genomen. Zijn er aanpassingen of aanvullingen
nodig aan het protocol? Welke maatregelen worden er genomen om deze situatie niet opnieuw te laten voorkomen?
TIP: Bij een wijziging in het beleid kun je als oudercommissie in samenwerking met pedagogisch medewerkers en
leidinggevenden een risico-inventarisatie voor de betreffende locatie uitvoeren. Om deze vorm van
gespreksvoering makkelijk te maken hebben wij een “risico-inventarisatie-spel” ontwikkeld. Het spel is als bijlage
toegevoegd aan de checklist veiligheid en gezondheid. Hiermee kan een basis worden gelegd voor het uiteindelijk
te ontwikkelen beleid.




Brochure “Veiligheid en gezondheid in de kinderopvang” over verplichte en aanbevolen onderwerpen voor in het
beleid. Daarbij hoort een “Checklist”, hiermee kan een oudercommissie snel zien of het beleid compleet is.
In de kinderopvang moet hygiënisch worden gewerkt. In de Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven,
peuterspeelzalen en buitenschoolse opvang van het RIVM staan normen waar minimaal aan moet worden
voldaan op het gebied van hygiëne.

